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مقدمة الكتاب المدرسي

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر، حيث انطلقت إشارة البدء في 
التغيير الجذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية )تعليم 2.0( لتبدأ أولى 

مالمح هذا التغيير من سبتمبر 2018 عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي مع االستمرار في 
التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030؛ إذ نعمل على إحداث نقلة نوعية في طريقة إعداد تالميذ مصر 

ليكونوا شباًبا ناجحين في مستقبل ال يمكننا التنبؤ بتفاصيله.

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، اكتِشف، فضاًل عن المواد 
التعليمية الرقمية التي تعكس رؤيتها عن رحلة التطوير. ولقد كان هذا العمل نتاًجا للكثير من الدراسات والمقارنات 

والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في المؤسسات الوطنية والعالمية لكي نصوغ رؤيتنا في 
إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة.

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير لمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية ومديرته وفريقها 
الرائع على وجه التحديد. كما تتقدم بالشكر لمستشاري الوزير، وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري 

التعليمية، ومؤسسة نهضة مصر، ومؤسسة لونجمان مصر، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة اليونسكو، والبنك الدولي 
لمساهمتهم في تطوير إطار المناهج الوطنية في مصر، وكذلك أساتذة كليات التربية المصرية لمشاركتهم الفاعلة في 

إعداد إطار المناهج الوطنية في مصر، وأخيًرا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد في قطاعات وزارة التربية والتعليم، وكذلك 
مديرو عموم المواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل.

إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكًنا دون اإليمان العميق للقيادة السياسية المصرية بضرورة التغيير، فاإلصالح 
الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء المواطن المصري، ولقد 
تم تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة، والشباب والرياضة. إن 
نظام تعليم مصر الجديد هو جزء من مجهود وطني كبير ومتواصل لالرتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة لضمان 

مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.





كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا الحبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم المصري الجديد، 
والذي تم تصميمه لبناء إنسان مصري منتٍم إلى وطنه وإلى أمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل 

االختالف، متمكن من المعرفة والمهارات الحياتية، قادر على التعلم مدى الحياة وقادر على المنافسة العالمية.

لقد آثرت الدولة المصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري بمقاييس جودة عالمية؛ كي ينعم 
أبناؤنا وأحفادنا بمستقبل أفضل، وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في المستقبل القريب.

إن تحقيق الحلم المصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية المصرية هو مسؤولية مشتركة بيننا جميًعا من مؤسسات 
الدولة أجمعها، وأولياء األمور، وأسرة التربية والتعليم، وأساتذة الجامعات، ومنظومة اإلعالم المصري. وهنا أود أن 

أخص بالذكر السادة المعلمين األجالء الذين يمثلون القدوة والمثل ألبنائنا، ويقومون بالعمل الدؤوب إلنجاح هذا 
المشروع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كل منا على أن يكون قدوًة صالحًة ألبنائنا، وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري قادر 
على استعادة األمجاد المصرية وبناء الحضارة المصرية الجديدة.

خالص تمنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحترامي وإجاللي لمعلمي مصر األجالء.

الدكتور طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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طريقة استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل التدريس لتوفير نهج واضح للمعلمين كي يتبعوه لتنفيذ التعليمات الخاصة بتدريس المحتوى متعدد التخصصات والذي يقدم تجارب 
تعليمية ذات صلة محفزة لروح التحدي والمشاركة للتالميذ. إذا لم يسبق للمعلمين التعامل مع هذا الدليل من قبل، فإليهم بعض النصائح العملية:

اقرأ كل فصل بعناية. دّون المالحظات وحدد التفاصيل المهمة.  
اقرأ ودّون المالحظات في دليل المعلم وكتاب التلميذ جنًبا إلى جنب.  
دّون مالحظات بشأن ما يلي:  

ما الذي يكتشفه التالميذ أو يتعلمونه؟ )المحتوى(  
ما الذي ُيطلب من التالميذ أداؤه؟ )النشاط(  
ما الذي يكتشفه المعلم عن التالميذ؟ )التقييم(  
كيف يمكنك تكييف الدرس مع القدرات المختلفة في الفصل؟ )التمييز(  

قم بتجميع المواد الالزمة، وإجراء أي تجهيزات قبل شرح الدروس. تجد المواد المستخدمة وتجهيزات الدرس مظللة بلون مميز في   
بداية كل درس. فّكر في إضافة تقنيات أخرى إلدارة الفصول الدراسية، وفًقا لما يتناسب مع احتياجات فصلك وبيئة التعلم المحيطة بك.

دّون المالحظات وسّجلها حول النقاط الناجحة، وكذلك المقترحات التي يمكن تنفيذها لتحسينها، وذلك خالل شرح كل درس وبعده.  
يسهم التخطيط في تحقيق نجاح أكبر في عملية الشرح؛ حيث يتيح ذلك فرصة إجراء مناقشات بين المعلمين حول توقعات عملية التعليم   

والتعلم في القاعات الدراسية، وإجراءات إدارة الصف، كما يضمن مراعاة الفروق بين الدروس لتتناسب مع احتياجات التالميذ بشكل 
أفضل. من المقترح أن يلتقي المعلّمون مع غيرهم ممن يدرسون نفس الصف الدراسي أو صفوًفا دراسية متقاربة مرة كل أسبوع على األقل 

ألغراض تتعلق بالتخطيط والتفكير الجماعي.

كما يظهر التخطيط تحت عنوان معلومات أساسية فإن السنة الدراسية تنقسم إلى ثالثة محاور. داخل نافذة المحتوى متعدد التخصصات، يتم دمج 
المحتوى عبر التخصصات المختلفة في كل فصل. يمكن للتالميذ، في أحد الدروس، ممارسة وتطبيق المهارات في الرياضيات، والدراسات 

االجتماعية، والعلوم، والفنون. يتضمن كل محور فصواًل تتوافق مع عناوين المشروعات وموضوعاتها، تستخدم المشروعات كوسيلة للتقييم التكويني 
وتسمح للتالميذ بإظهار المهارات والمعرفة في مختلف مجاالت المحتوى.

تم تقسيم الفصول متعددة التخصصات إلى ثالثة محتويات:

اكتِشف
تقدم بداية كل فصل المشروع األساسي للتالميذ. ُيتيح محتوى اكتِشف للتالميذ فرصة اكتشاف ما يعرفونه وله ِصلة بالمشروع،   

وصياغة بعض األسئلة حول ما يتساءلون عنه أو يرغبون في تعلمه، واكتشاف المحتوى من خالل المالحظة واألسئلة والمناقشة.

تعلَّم
يتم دمج محتوى التخصصات في القسم "تعلّم" من هذا الفصل، مع التأكيد بشكل خاص على التحضير من أجل المشروع. يمارس   

التالميذ المهارات ويطبقونها لتوسيع نطاق فهمهم. 

شاِرك
في ختام كل فصل، يشارك التالميذ المشروعات ويتأملون في عملية التعلم، ويقدمون مالحظاتهم وتعليقاتهم إلى زمالئهم.   



2

معلومات أساسية
إن النجاح في تنفيذ السنة األولى من نظام التعليم 2.0 ساهم في تطوير هذه المواد التعليمية بما يدعم تجارب تعليمية محفزة لروح التحدي 

والمشاركة للتالميذ والمعلمين. تم وضع المواد بناًء على فلسفة اإلطار العام لمناهج الصفين الثاني والثالث االبتدائي 2030/2018 والتي تهدف إلى 
تسليح التالميذ بالمهارات الحياتية الضرورية للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين. تم إعداد أربعة محاور شاملة لتمثيل البنية التحتية للمناهج 

متعددة التخصصات. 

الفصل الدراسي األول:
المحور األول: من أكون؟ - )الحياة  الصحية(  
المحور الثاني: العالم من حولي – )االهتمام  بعالمنا(  

الفصل الدراسي الثاني:
المحور الثالث: كيف يعمل العالم؟ - )أصل األشياء(  
المحور الرابع: التواصل )إقامة الروابط(  

ينقسم كل محور إلى ثالثة فصول. يبدأ كل فصل بتقديم نظرة عامة، ومؤشرات التعلم، والخريطة الزمنية للتدريس. ويوصى المعلمون بشدة بقراءة كل 
جزء من هذه األجزاء بعناية؛ نظًرا لما تقدمه من معلومات مفيدة عن طريقة تقديم كل مشروع والغرض منه.

توفر النظرة العامة وصًفا لكل مكون في الفصل، فضاًل عن عدد األيام الالزمة للتنفيذ.  
تصف مؤشرات التعلُّم كل ما يجب أن يتعلمه التالميذ أو يكونوا قادرين على فعله.  
توضح الخريطة الزمنية للتدريس الوقت المناسب لتنفيذ الدرس خالل الفصل، كما توفر أيًضا وصًفا لكل درس.  

يتضمن كل محور دمج المواد الدراسية كما يحتوي على مشروعات كوسيلة للتقييم التكويني. يحتوي هذا الدليل على مشروعات تضم موضوعات 
ومفاهيم عن مجاالت الدراسة المختلفة من خالل تقديم عدد من الموضوعات والتحديات لتطوير مجموعة من المهارات والمعارف. ويتضمن المشروع 

عدًدا من التجارب التعليمية الفردية والجماعية المرتبطة تماًما بالمحور وأهدافه. 

يهدف الدليل التعليمي إلى دعم المعلمين في إعداد وتنفيذ المشاريع من خالل تقديم تعليمات خطوة بخطوة مدمجة مع مدخالت المعلمين، 
واستراتيجيات التدريس، وتقنيات إدارة الفصول الدراسية.
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المهارات الحياتية
ما الهدف من تعلم المهارات الحياتية؟

قام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم بتطوير مهارات حياتية حيوية تسهم في نمو كل طفل ليصير مواطًنا مبدًعا 
ومبتكًرا. تدعم هذه المهارات الحياتية إنشاء ُمواطن يستكمل التدريس والتعلم، ويتعايش في وئام مع اآلخرين ويلتزم بقيمه. كما تؤكد هذه المهارات 

الحياتية على إخراج قائد فعال وتابع إيجابي فخور ببلده وتراثه ولديه روح تنافسية، ومروج لمبادئ ريادة األعمال.

ما هي المهارات الحياتية؟
تم تحديد أربع عشرة مهارة حياتية )موضحة في المخطط التالي( بناًء على مبادرة تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا )LSCE-MENA(، بقيادة اليونيسيف بالتعاون مع الشركاء على المستويات اإلقليمية.

تصنف هذه المهارات إلى أربعة أبعاد للتعلم:
تعلَّم لتعرف: مهارات التعلم )التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، حل المشكالت(  
تعلَّم لتعمل: المهارات التوظيفية )التعاون، صناعة القرار، التفاوض، اإلنتاجية(  
تعلَّم لتكون: المهارات الشخصية للتمكين )إدارة الذات، المحاسبة، التواصل، الثبات(  
تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين: مهارات المواطنة الفّعالة )المشاركة، التعاطف، احترام االختالف(  
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كيف تنعكس المهارات الحياتية في الفصل والتعليمات؟ 
تم دمج هذه المهارات في إطار ومناهج نظام التعليم 2.0 لمستويات مرحلة رياض األطفال -ومستوَيي الصفين األول االبتدائي والثاني االبتدائي. 

كما دمجت المهارات الحياتية في المناهج متعددة التخصصات، باإلضافة إلى مؤشرات التعلم لمواد الرياضيات، والعلوم، والقراءة، والدراسات 
االجتماعية، والفنون، وهكذا.

في الصف الثالث االبتدائي، يواجه التالميذ ويفكرون في استخدامهم للمهارات الحياتية بشكل أكثر وضوًحا، مع تولي المزيد من القيادة والمسؤولية 
لممارسة وتنمية المهارات. كما كان في العام الماضي، يتيح كل درس في المنهج متعدد التخصصات في الصف الثالث االبتدائي )اكتشف( للتالميذ 

ممارسة مهارات حياتية مشار إليها بمالحظات للمعلمين في دليل المعلم.

ويتوج كل فصل بمشروع شارك الذي يتيح للتالميذ تطبيق المهارات الحياتية باإلضافة إلى التفكير وتقييم مدى تلبيتهم للتوقعات والمهارات
الفصل األول: تنمية مهاراتي 37 ذات الصلة.

ل أسئلتك عن األشياء التي يمكن  يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: هناك العديد من األشياء التي يمكن قياسها في هذه الصورة. سّجِ
قياسها. مثال: ما المسافة التي قطعها أثناء الجري؟

يقوم التالميذ بما يلي: استعراض الصورة مرة أخرى والتفكير في أسئلة تتطلب إجابتها قياس شيء ما.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ لطرح أسئلة تتطلب إجابتها قياس شيء ما. تسهيل سير المناقشة بين 
التالميذ من خالل سؤال تلميذ آخر لتحديد ما إذا كان يتفق أو يختلف حول إمكانية إجابة السؤال بالقياس أو بسؤال تلميذ آخر عّما ُيمكن 

قياسه )أو عن األداة الُمستخدمة في القياس( إلجابة السؤال. تشمل األسئلة األخرى التي يمكن طرحها:
كم تبلغ سرعة الالعب الرياضي عند الجري؟  
ما ارتفاع القفزة )ُبعد المسافة عن األرض( التي يقطعها عند الوثب؟  
ما المدة التي يقضيها في الهواء قبل الهبوط على األرض؟  
كم وزنه )أو وزن حذائه(؟  
ما طول ساقيه؟  

يقول المعلم ما يلي: طرحنا اليوم أسئلة مفيدة عن هذا الالعب الرياضي. ووجدنا العديد من األشياء التي يمكن قياسها. اختاروا ثالثة 
أسئلة تفضلونها مما طرحناها في مناقشتنا ودونوها في كتبكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تدوين ثالثة أسئلة تتعلق بالقياسات.

2. يقول المعلم ما يلي: سنستكشف لإلجابة عن السؤال: كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟ إن العثور على إجابة عن هذا السؤال هو 
روا في هذا السؤال قبل بدء االستكشاف. الهدف من استكشافنا. فّكِ

يقوم المعلم بما يلي: كتابة السؤال على السبورة للرجوع إليه خالل االستكشاف.

يقول المعلم ما يلي: واآلن دعونا نتخيل أننا نسير مًعا على الطريق. إلى أين قد نذهب

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار حول وجهتهم

يقول المعلم ما يلي: فجأة، رأينا أمامنا حفرة عميقة تقطع الطريق. اقترح أحدهم أن نعبرها قفًزا، ولكن الحفرة عريضة جًدا. ونريد أن 
نتأكد من عبور الجميع بأمان. ووفًقا لقياسنا، فإن عرض الحفرة يبلغ 80 سم. واآلن نريد أن نختبر المسافة التي يمكننا قطعها عند الوثب؟ 

في رأيكم، كم عدد التالميذ الذين يمكنهم العبور؟

يقوم التالميذ بما يلي: طرح تخميناتهم.

يقول المعلم ما يلي: سنجري اختباًرا لإلجابة عن السؤال. إلجراء استكشاف ناجح، علينا أن نعمل مًعا ونتبع اإلرشادات. سأبدأ بـ تمثيل 
كل خطوة. ال تنسوا أننا كعلماء نتبع إجراءات واضحة لنتأكد من دقة النتائج التي توصلنا إليها. برأيكم ماذا تعني هذه الكلمة:  موثوق به؟

يقوم التالميذ بما يلي: عرض أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: النتائج الموثوقة تعني أنه يمكننا االعتماد عليها وعلى دقتها، كما يمكنكم استخدام كلمة موثوق به أو موثوقة بها 
لوصف شخص يمكن االعتماد عليه فعاًل، مثل والدتك وجدتك.

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "ما المسافة التي قطعناها عند الوثب؟" سنقرأ جميع الخطوات مًعا، ثم سنجمع المواد ونبدأ في تجميع 
البيانات.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لقراءة التعليمات ومناقشة أي أسئلة. والحرص على أن يطرح التالميذ أفكاًرا حول كيفية الحفاظ على 
سالمتهم أثناء االستكشاف، مثل إزالة العوائق أو االبتعاد عن المكان الذي قد يقفز فيها تلميذ آخر. وتقديم إيضاحات، ومساعدة التالميذ 
على تجهيز المواد، ومراقبتهم للتأكد من أنهم يتبعون السلوك المطلوب عند الحاجة. وتقسيم التالميذ إلى مجموعات مكونة من ثالثة تالميذ.

3. يقول المعلم ما يلي: أواًل، حددوا رقًما لكل تلميذ في كل مجموعة برقم 1، 2، 3. ستتبادلون األدوار في القفز وتسجلون مسافة الوثب، 
بدًءا من التلميذ رقم 1. ثم حددوا التلميذ الذي سيقوم بوضع عالمة في موضع الهبوط والتلميذ الذي سيقيس الوثبة األولى، كلٌّ في 

مجموعته.

يقوم التالميذ بما يلي: العد بصوت مرتفع وتحديد األدوار.

يقوم المعلم بما يلي: تيسير عملية البحث حسب ما هو مُخطط وموصوف في كتاب التلميذ، وتذكير التالميذ بإحضار كتاب التالميذ واألقالم 
إلى مكان التجربة لتسجيل النتائج. وتشجيع كل تلميذ على الوثب مرتين أو ثالثًا وتسجيل أطول وثبة، إذا توافر الوقت لذلك. سيوفر هذا 

األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارات الحياتية: حل المشكالت والتعاون:

يقوم التالميذ بما يلي: تنفيذ خطوات البحث.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت كاٍف للمجموعات ليقفز كل تلميذ ويسجل القياسات. التجول في أنحاء الفصل لتقديم المساعدة أثناء عمل 
التالميذ. واالستماع ومشاهدة أمثلة للسلوكيات الجيدة للتعاون وحل المشكالت والتعبير عّما تراه أو تسمعه من وقٍت آلخر. على سبيل 

عدد التالميذ المسافة التي قفزتها

0-40 سم

41-80 سم

81-120 سم

121-160 سم

<160 سم
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ع البيانات مع مجموعتك. اقرأ التعليمات بدقة قبل الوثب وجّمِ

كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟

1. قف بكلتا قدميك على الخط. 
2. اقفز إلى األمام إلى أقصى مسافة.

3. اطلب من زميل آخر في مجموعتك وضع عالمة عند نقطة الهبوط.
4. اطلب من زميل ثالث في مجموعتك قياس المسافة التي قفزتها.

ل المسافة التي قفزتها أسفل الصورة. 5. سِجّ

ل المسافة. قفزت                                     سم.كم المسافة التي قفزتها؟ سِجّ

ل إجاباتهم عن طريق وضع عالمة       في الصف الصحيح في  اسأل 15 تلميًذا في فصلك عن المسافة التي قفزها كل واحد منهم، ثم سّجِ
المخطط التالي.

حل المشكالت

التعاون

الفصل الثاني الماء
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مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
يقترب من التوقعات

)1(
يلبي التوقعات

)2(
يفوق التوقعات

)3(

المحتوى الدراسي

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء بمساعدة الزمالء والمعلم.

العلوم ب.1.ج.

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء.

العلوم ب.1.ج.

يصف معظم مراحل دورة الماء أثناء تحديد 
حاالت الماء. يشمل التنوع في اختالف 

المناخ.
العلوم ب.1.ج.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية بمساعدة الزمالء والمعلم.

العلوم ب.1.د، هـ.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية.

العلوم ب.1.د، هـ.

يشرح العوامل التي تؤثر في المناخ في البيئة 
الطبيعية بالتفصيل.
العلوم ب.1.د، هـ.

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
بمساعدة الزمالء والمعلم

الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
الصحيح والمسطحات المائية المحيطة.
الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يستخدم خريطة لتحديد موقع البيئة الطبيعية 
الصحيح والمسطحات المائية المحيطة. 

يشرح العالقة بين الجغرافيا والمناخ.
الدراسات االجتماعية جـ.1.ب. و جـ

يعبر عن فهم بعض المحتوى أثناء العمل مع 
الزمالء قد يضمن معلومات غير دقيقة أو 

تحتاج إلى شرح.
التحدث واالستماع أ.2.أ.

يعبر عن فهم المحتوى بالكامل أثناء العمل 
مع الزمالء.

التحدث واالستماع أ.2.أ.

يعبر عن فهم بعض المحتوى بشكل استثنائي 
أثناء العمل مع الزمالء. يدعم تعلم اآلخرين.

التحدث واالستماع أ.2.أ.

جودة األداء

يضع مخطًطا دقيًقا لدورة الماء بمساعدة 
يضع مخطًطا دقيًقا ومفصاًل لدورة الماء.يضع مخطًطا دقيًقا لدورة الماء.الزمالء أو المعلم.

يدعم إبداع الزمالء خالل عرض المتحف، 
ولكن قد يحتاجون إلى المساعدة في جمع 

األفكار.

يدعم اإلبداع خالل عرض المتحف مع 
الزمالء.

ُيظهر إبداًعا استثنائّيًا وأفكاًرا مميزة أثناء 
عرض المتحف مع الزمالء.

المهارات الحياتية

يعمل في مجموعات بمساعدة الزمالء أو 
المعلم.

المشاركة وإدارة الذات

يعمل في مجموعات على مهام تناسب نقاط 
القوة الشخصية.

المشاركة وإدارة الذات

يعمل في مجموعات على مهام تناسب نقاط 
القوة الشخصية. يعمل كقائد، ويساعد في 

ترتيب المجموعات.
المشاركة وإدارة الذات

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون. 
قد يحتاج إلى الدعم لالستجابة باحترام.

التعاون

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون.
التعاون

يتقبل أفكار اآلخرين وآراَءهم أثناء التعاون. 
ُيظهر الريادة في هذا المجال من خالل 

احترام اآلخرين.
التعاون
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استراتيجيات التدريس

 اسم
استراتيجية التدريس

وصف مختصر

يفكر التالميذ في التعلم عن طريق الكتابة أو مشاركة تعليق واحد أو تعليقين حول شيء جديد تم تعلمه )؟؟؟؟؟؟؟ما المقصود إعجاب/تساؤل؟
بهذه الكلمة( وسؤال واحد ال يزال لديهم )تساؤل؟(. يمكن أيًضا استخدام هذه اإلستراتيجية إلعطاء التغذية الراجعة للزمالء.

يطلب التالميذ المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم. تستخدم هذه االستراتيجية عندما يتعاون التالميذ في العمل لتطوير مهارات طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم
التواصل، وتشجع على التفاعل بين الزمالء، وتحد من االعتماد على المعلم في الفصول ذات الكثافة العالية.

إشارة جذب االنتباه

يستخدم المعلّم إشارة واضحة لجذب انتباه التالميذ في الفصل الدراسي عندما يتحدثون في أزواج أو يعملون في مجموعات، 
ويوجد العديد من خيارات اإلشارات؛ بحيث يمكن استخدام أكثر من إشارة واحدة طالما يستطيع التالميذ تعّرفها. تشمل 

الخيارات نمط التصفيق الذي يكرره التالميذ، أو عبارة بسيطة للمناداة والرد، أو رفع اليد إلى أعلى )انظر: رفع األيدي(. تتيح 
هذه االستراتيجية للمعلمين جذب انتباه التالميذ دون رفع الصوت، أو تعطيل محادثات التالميذ.

العصف الذهني

يقدم التالميذ إجابات متعددة لواحد من األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة، ويمكن أن يؤدي التالميذ ذلك بمفردهم أو في 
مجموعات، أو في ثنائيات. إن الغرض من العصف الذهني هو سرد العديد من اإلجابات، وليس توجيه النقد إلى اإلجابات، 

سواء أكانت واقعية، أم ممكنة، أم صحيحة، وبعد إنشاء قائمة مبدئية كبيرة، يمكن للتالميذ العودة إلى اإلجابات لترتيبها حسب 
األولوية أو إلغاء بعض الخيارات. تعزز هذه االستراتيجية من اإلبداع وحل المشكالت لدى التالميذ. 

عصّي األسماء
يكتب المعلّم أسماء التالميذ على عصّي، ويضعونها في علبة أو وعاء. ولمناداة التالميذ عشوائّيًا، يسحب المعلم عصا من 

الوعاء. بعد استدعاء التلميذ، يضع المعلم هذه العصا في علبة أو وعاء آخر، بحيث ال يتم استدعاء التلميذ مرة أخرى. وتساعد 
هذه االستراتيجية المعلمين على استدعاء مجموعة متنوعة من التالميذ، وتحث التالميذ جميًعا على التأهب بتحضير اإلجابات. 

العّد بصوٍت مرتفع

يقّسم المعلّم التالميذ إلى مجموعات عن طريق مطالبتهم بالعّد حتى رقم معين. ومن الضروري إخبار التالميذ أن يتذكر كل منهم 
رقمه. على سبيل المثال إذا كان المعلم يرغب في ثالث مجموعات، فيذكر التلميذ األول رقم واحد ويذكر التلميذ التالي رقم اثنين 
ويليه رقم ثالثة، ثم يبدأ التلميذ الذي يليه من الرقم واحد مرة أخرى، وهكذا.  عندما ينتهي جميع التالميذ من العّد، أخبر جميع 
التالميذ الذين ذكروا رقم واحد باالنضمام بعضهم إلى بعض، وكذلك من ذكروا رقم اثنين، وليفعل من ذكروا رقم ثالثة المثل. 

تتيح هذه االستراتيجية تجميع التالميذ دون إضاعة الوقت، وتعزيز استخدام مفاهيم األرقام.

مطوّية الكتابة
يطوي التالميذ صفحات فارغة لتصميم أقسام أو لوحات لتدوين المالحظات. مثل مخطط رسومي ثالثي األبعاد، يساعد هيكل 

الطي التالميذ على تنظيم وتقديم المعلومات بطريقة جذابة بصرًيا أو ذات صلة. يمكن استخدام المطويات أيًضا لدراسة 
المفردات أو المحتويات األخرى. 

تم إدراج ما تحدثنا عنه من استراتيجيات التدريس في دليل المعلم بالكامل. وهذه ليست الطرق الوحيدة التي سيتم استخدامها في الفصل، لكنها 
تعتبر أفضل الطرق إلشراك التالميذ في التعليم النشط والقائم على االستفسار. ومع إدراك المعلمين والتالميذ لالستراتيجيات، قد يرغب المعلمون 

في التعديل والتخصيص ليناسب احتياجات كل فصل على حدة. 

0strategies-tinyurl.com/Edu2 :لمزيد من االستراتيجيات، تفضل بزيارة
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األركان األربعة

يمثل كل ركن من أركان الغرفة رأًيا محتماًل بشأن عبارة معينة مثيرة للتفكير. ويمكن للمعلم رفع صورة أو إشارة في كل جانب 
من جوانب الفصل لتمثيل اآلراء/العبارات. يسير التالميذ إلى الركن الذي يهّمهم أو يعبر عن رأيهم للتجّمع مع التالميذ اآلخرين 
ممن يتبنون الفكر نفسه. وتتيح هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ للتعبير عن آرائهم، وتوضيح أسبابهم مع اآلخرين الذين 

يوافقون عليها قبل عرضها على باقي زمالئهم في الفصل.

معرض التجول

يشبه هذا األمر التجّول في المتحف؛ حيث يتجول التالميذ ويشاهدون المعروضات التي توصلوا إليها في عملهم داخل 
المجموعات، ويجيبون عن األسئلة الخاصة بما يتم عرضه. يمكن استخدام هذه االستراتيجية بعدة طرق، من بينها التفكير في 

األفكار الموضحة على المخططات الورقية في أرجاء الفصل، أو مشاهدة المنتجات النهائية التي يقوم بها زمالء الفصل. تشجع 
هذه االستراتيجية على تنوع التفكير. وعند استخدامها في نهاية المشروع، تتيح هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ 

لالحتفال واالفتخار بعملهم، إلى جانب تقدير أعمال زمالئهم وإبداء آرائهم بشأنها.

يقوم التالميذ بابتكار حركات يدوية لتمثيلهم ومساعدتهم على تذكر األفكار، أو الموضوعات، أو المفردات، أو العمليات. يساعد ايماءات اليد
تضمين الحركة الجسدية أجزاء جديدة من الدماغ على عملية التذكر.

رفع األيدي
يرفع المعلّم يده عالًيا لإلشارة إلى أنه يجب على التالميذ التوقف عما يفعلونه اآلن، وكذلك التوقف عن التحّدث، واالنتباه إلى 

المعلّم. وعندما يالحظ التالميذ يد المعلّم، يرفعون هم أيًضا أيديهم إلعطاء اإلشارة لبقية زمالئهم. وُتستخدم هذه االستراتيجية 
كإشارة لجذب انتباه التالميذ.

رفع األيدي، وتكوين ثنائيات
يقف التالميذ للتجول في أنحاء الفصل بهدوء مع رفع يد واحدة عالًيا، ثم يقول المعلم: "توقفوا، وكّونوا ثنائيات". يصفق التالميذ 

بأيديهم، ويقف كل منهم مع زميله المجاور. ويكون التلميذ الذي ال تزال يده مرفوعة إلى أعلى في حاجة إلى االنضمام إلى زميل. 
وهكذا، يمكن للتالميذ بسهولة العثور على بعضهم البعض وتكوين ثنائيات. 

األحجية

يعمل التالميذ بشكل تعاوني ضمن مجموعات صغيرة إلكمال المهام، ثم تعليم المجموعات األخرى ما تعلموه. يقسم المعلم 
التالميذ إلى مجموعات. يمنح كل تلميذ في المجموعة معلومات محددة للتعلم وسيصبح "خبيًرا" في تلك المعلومات في مجموعته، 

ثم ينضم التالميذ إلى المجموعات األخرى التي تم تعيينها لنفس المعلومات. يعمل هؤالء التالميذ مًعا لقراءة فقرة والبحث 
وتعّرف المعلومات المحددة، ثم يعود التالميذ إلى مجموعاتهم األصلية لمشاركة تعلمهم. على سبيل المثال، يمكن تقسيم فقرة 
طويلة من المعلومات إلى أقسام أصغر، مع تكليف كل تلميذ في المجموعة بقراءة قسم واحد. يقوم التالميذ من كل مجموعة 

بتكليف نفس القسم من مجموعة "الخبراء"، ويقرأون هذا القسم مًعا، ثم يجتمع التالميذ مرة أخرى في مجموعات العمل الخاصة 
بهم لنقل المعلومات التي تم تعلمها إلى المجموعة. في هذا المثال، يكون التالميذ مسئولين عن تعليم اآلخرين في مجموعتهم 

معلومات محددة. تنمي هذه االستراتيجية التعليمية مهارات التعاون، والتفاعل، والتفكير.

مخطط اعرف، وتساءل، وتعلم.
يمأل التالميذ المخطط المكون من ثالثة عمدان. اعرف، تساَءل، تعلم يسمح هذا التنسيق للتالميذ بالتفكير فيما يعرفونه حول 

موضوع ما واألسئلة التي تجول في خاطرهم، وكذلك تدوين ما يتعلمونه على مدار الوحدة. يمكن للتالميذ تتبع األسئلة التي يتم 
الرد عليها أثناء تعلمهم. 

النمذجة

يشرح التالميذ أو المعلم كيف أكملوا المهمة بدقة. يمكن لباقي الفصل طرح األسئلة قبل تكرار ما تم توضيحه. تسمح هذه 
االستراتيجية للمعلم بمراجعة أي مخاوف خاصة بالسالمة أو أوجه صعوبة المهمة، باإلضافة إلى مشاركة النصائح إلكمال 

المهمة. ال ينبغي استخدام هذه الطريقة في بعض أنشطة االستفسار، حيث إنها قد يكون لها تأثير كبير في اتجاه تفكير 
التلميذ. 

اإلشارة بالرقم 
يمكن للمعلّم التحقق من مدى سرعة الفهم عن طريق طرح سؤال، وإعطاء التالميذ مجموعة من اإلجابات. يرفع التالميذ إصبًعا 

ا على السؤال المطروح. ويعّد المدرس سريًعا األصابع المرفوعة لمعرفة عدد التالميذ الذين يمكنهم  واحًدا، أو اثَنين، أو ثالثة رّدً
متابعة المادة. 

الرؤوس المرّقمة
تعزز هذه االستراتيجية التعاون وتجعل كل تلميذ مسؤواًل عن تعلم المواد ومناقشتها، حيث يحصل كل تلميذ في المجموعة على 

رقم. ويطرح المعلم سؤااًل على المجموعة. ويفكر التالميذ مًعا في مناقشة اإلجابة، ثم يذكر المعلم رقًما لتحديد "متحدث" 
لمشاركة إجابة المجموعة. 
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على الحياد

يمثل كل جانب في الغرفة رأيا محتماًل بشأن عبارة معينة مثيرة للتفكير. ويمكن للمعلم رفع صورة أو إشارة في كل جانب من 
جوانب الغرفة لتمثيل اآلراء/العبارات. يسير التالميذ إلى الجانب الذي يهّمهم أو يعبر عن رأيهم للتجّمع مع التالميذ اآلخرين 

ممن يتبنون الفكر نفسه، كما يجوز أن يظل التالميذ "على الحياد" في منتصف الغرفة إذا كانوا مترددين. يناقش التالميذ 
آراَءهم بناء على أدلة؛ وذلك إلقناع اآلخرين في الفصل حتى يوافقوهم الرأي. وعندما يغّير التالميذ آراَءهم، ينتقلون إلى المنطقة 

التي تتوافق معهم في الغرفة.

تبادل أدوار التجول واالنتظار
يعمل كل تلميذ مع زميله، ثّم يحمل أحدهما نتيجة العمل لتقديمه إلى التالميذ اآلخرين، بينما يتجول التلميذ اآلخر ويستمع إلى 

أقرانه خالل وقت المشاركة بين بقية التالميذ في الفصل الدراسي. بعدها، يتبادل التلميذان دوريهما. تشجع هذه االستراتيجية 
التلميذين على مشاركة مشروعهما، واالستماع إلى مشاركات اآلخرين. 

تمرير القلم

يتعاون التالميذ في العمل في مجموعة مع وجود قلم أو قلم رصاص واحد لكل مجموعة. يطرح المعلم سؤااًل أو موضوًعا على 
المجموعات. ويكتب تلميذ فكرة أو إجابة، ثم يمرر القلم إلى العضو التالي في المجموعة. يستمر تمرير القلم؛ مما يتيح لجميع 
التالميذ فرصة الكتابة لمرة أو مرتين على األقل. ُتستخدم االستراتيجية للقيام بالعصف الذهني أو لتنشيط المعرفة المسبقة 

بموضوٍع ما. ومن المفيد تشجيع جميع التالميذ على االشتراك ومشاركة األفكار. 

المشاركة السريعة
اختيار متطوعين من التالميذ لإلجابة عن السؤال. وبعد إجابة التلميذ عن السؤال، يقول "مشاركة سريعة" وينادي على اسم 

تلميذ آخر. عند ذلك، يحين دور ذلك التلميذ اآلخر لإلجابة عن السؤال، ثم بعدها يختار تلميًذا جديًدا، وهكذا وفي حالة استجابة 
التلميذ في المرة األولى، يجب أال يتم النداء عليه مرة أخرى في نفس نشاط المشاركة السريعة.

المصافحة 
والمشاركة
والتحية

ن كل تلميذ ثنائّيًا مع زميله المجاور من التالميذ. ويتصافح هذا  يتجول التالميذ في الفصل حتى يشير إليهم المعلم بالتوقف. يكّوِ
الثنائي ويتبادالن األفكار أو نتائج العمل، ثم يصفقان أيديهما مًعا في الهواء قبل الشروع في التجّول مرة أخرى بحًثا عن زميل 

جديد. تشّجع هذه االستراتيجية التالميذ على القيام من مقاعدهم والتحّرك، كما تتيح لهم أيًضا فرصة المشاركة مع زمالئهم 
البعيدين عنهم.

الزميل المجاور
يميل كل تلميذ إلى زميله، ويتحدث معه بصوت هادئ. يمكن استخدام استراتيجية "الزميل المجاور" حرفّيًا للتحدث فقط مع أي 

من الشخصين الجالسين على الجانبين، كما تصلح للتطبيق على مجموعاٍت أكبر قلياًل مؤلفة من ثالثة أو أربعة تالميذ؛ بحيث 
"تالمس" أكتاف الجميع بعضها بعًضا. )ويعزز ذلك القدرة على التحدث بصوت خافت في مجموعة(. 

كرة الثلج

يستجيب التالميذ بسرعة مستخدمين نصف قطعة من الورق. يسحق التلميذ الورقة على شكل كرة ثلج ويقذفها في الفصل. 
يلتقط التالميذ كرة الثلج التي تسقط بالقرب منهم، ثم يضيفون تعليقهم أو إجابتهم ويسحقونها ليقذفوها مرة أخرى. ُيكرر األمر 

حسب الحاجة. تشجع االستراتيجية التالميذ على التفاعل مع أفكار التالميذ الذين ال يجلسون بالقرب منهم دون الكشف عن 
هويتهم. 

"T" مخطط على شكل حرف

يمكن للتالميذ تعلم تنظيم المعلومات من خالل هذه االستراتيجية. مخطط على شكل حرف "T" عبارة عن مخطط رسومي به 
عمودان وعنوان )على شكل حرف "T"(. يمكن للتالميذ استخدام المخطط على شكل حرف "T" للمقارنة بين فكرتين ونوعين من 

الحقائق ورأيين لتحديد اإليجابيات والسلبيات أو ممارسة العصف الذهني لتحديد المزايا والعيوب. يساعد التنسيق التالميذ 
على التمييز بين عمودين من المعلومات بصرًيا.

يناقش التالميذ اإلجابات أو األفكار في مجموعة صغيرة بتبادل األدوار عن طريق تمرير عصا حول المجموعة. وال يجب أن عصّي األسماء
يشارك اإلجابة سوى التلميذ الذي يحمل العصا.

التفكير بصوت مرتفع
يعرض المعلم مثااًل على عملية التفكير من خالل التحّدث عما يفكر فيه بصوت مرتفع. على سبيل المثال، يقول المعلّم: "أعتقد 

أنني بحاجة إلى مزيد من اللون هنا في هذا الرسم". وتعرض هذه االستراتيجية أمام التالميذ نوعية التفكير الذي يمكنهم 
استخدامه في أي نشاط قادم.

وقت التفكير

يحدد المعلّم فترة معينة من الصمت بحيث يتسنى للتالميذ خاللها التفكير في التعامل مع مهامهم، ومشاعرهم، وردودهم. ُيطلب 
من التالميذ التفكير بأنفسهم لفترة تتراوح بين 15 و30 ثانية قبل استدعاء أي منهم لتقديم إجابة معينة أمام باقي التالميذ. تفيد 

هذه االستراتيجية التالميذ الخجولين أو الهادئين بشكٍل خاص، باإلضافة إلى التالميذ الذين يفضلون استيعاب المحتوى 
بمفردهم قبل المساهمة في الفصل أو في محادثة جماعية.
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قبعة التفكير

يرتدي التالميذ قبعات ملونة مختلفة لتمثيل وجهات نظر مختلفة. على سبيل المثال، يجب أن يدعم التلميذ الذي يرتدي قبعة 
خضراء فكرة تجري مناقشتها، بينما قد ُيكلَّف التلميذ الذي يرتدي قبعة حمراء بتحدي الفكرة. يمكن أن يمثل اللون األزرق طرح 
األسئلة، بينما يركز األبيض على اللوجستيات )كيف ستنجح الفكرة؟(. يمكن للمعلمين تحديد وجهات النظر التي تمثلها كل قبعة 

ملونة حسب الحاجة لكل مناقشة جديدة أو الحفاظ على تناسق األدوار على مدار العام. 

رفع اإلبهام إلى أعلى

تساعد هذه االستراتيجية المعلم على التحقق من مدى فهم التالميذ. يرفع التالميذ اإلبهام إلى أعلى لبيان الموافقة، وبشكل مائل 
إذا لم يكونوا متأكدين، أو إلى أسفل لبيان المعارضة على سؤال مطروح )أو لإلشارة إلى إجابات محددة أخرى كما حددها 
المعلم(. ويمكن استخدام استراتيجية "رفع اإلبهام إلى أعلى" أيًضا كوسيلة تساعد التالميذ على اإلشارة إلى المعلّم بأنهم 

أصبحوا على استعداد للتعلم.

يشارك التالميذ التعليقات مع زمالئهم باستخدام بروتوكول مستوحى من إشارة المرور، حيث يشارك التالميذ ما هو جيد إشارة المرور
)أخضر(، وسؤااًل )أصفر(، واقتراًحا للتحسين )أحمر(.

مخطط ِفن
يرسم المعلم دائرتين متداخلتين كبيرتين أو أكثر كشكل تنظيمي إلظهار أوجه الشبه واالختالف حول موضوعات متعددة. ويضع 

المعلم أوجه التشابه في الجزء المتداخل من الدوائر، ثم يلّخص أوجه االختالف في األجزاء األخرى غير المتداخلة بها. وتتيح 
هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ لمشاهدة أوجه التشابه واالختالف وتسجيلها بأعينهم. 

على غرار استراتيجية وقت التفكير، ينتظر المعلّم لمدة 7 ثواٍن على األقل بعد طرح سؤال معين على الفصل بأكمله، أو عقب زمن االنتظار
استدعاء أحد التالميذ لإلجابة عنه. ويتيح ذلك للتالميذ بعض الوقت للتفكير بمفردهم قبل الكشف عن اإلجابة بصوت مرتفع. 

يمكن أن يمنح المعلم وقًتا للكالم الجماعي للفصل بأكمله من خالل السماح للتالميذ بالرد على سؤال معين عن طريق الهمس الهمس في األيدي 
باإلجابة في أيديهم. تعزز هذه االستراتيجية محاولة كل تلميذ لإلجابة دون الشعور بالخجل والخوف إذا كانت اإلجابة خاطئة. 
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مالحظات عن مهارات القراءة والكتابة في الصف الثالث االبتدائي
زيادة التركيز على "القراءة للتعلم."

في الصفوف االبتدائية المبكرة، يركز تعليم القراءة والكتابة إلى حد كبير على "تعلم القراءة". يتعلم التالميذ فك شفرة معنى الكلمات والجمل الموجودة 
في الصفحة، وتعّرف الكلمات الشائعة، واكتساب المفردات األساسية. في منهج اكتشف، عندما يبدأ التالميذ في إتقان أساسيات "كيفية القراءة"، 
يواجهون أيًضا تحدًيا للتفكير في محتوى ما يقرأونه ومعالجته. بعد قراءة الفقرة بصوت عاٍل والسماح للتالميذ بمراجعة الفقرة بمفردهم، قد يطلب 
المعلمون من التالميذ تذكر المعلومات أو تلخيص الفكرة الرئيسة للنص أو اإلجابة عن األسئلة باستخدام النص نفسه كدليل لدعم الفهم. يتم تقديم 

هذه المهارات بدعم من المعلم والزمالء في جميع المراحل المبكرة. 

بدًءا من الصف الثالث االبتدائي، تحولت الخبرات التعليمية في مهارات القراءة والكتابة إلى التركيز على أهمية "القراءة للتعلم". يمتد الغرض من 
القراءة من فك شفرة النص بشكل أساسي إلى قراءة قصة أو الحصول على المعلومات واستخدامها. ُيقوي قراءة نص سردي قدرة التالميذ على 

التواصل مع شخصيات القصة وتحليلها، باإلضافة إلى تمييز وجهة نظرهم الخاصة عن وجهات نظر شخصيات القصص ويناقش التالميذ أسئلة مثل: 
"هل سبق لك أن تعرضت لموقٍف مشابٍه؟". "ما رأيك في قرار شخصية القصة؟" "ماذا كنت ستفعل إذا كنت في هذا الموقف؟". عند قراءة نص يحتوي 
على معلومات، ينمي التالميذ قدرتهم على استعادة المعلومات، واالستنتاج، ودمج األفكار المقدمة في النصوص. يسعى منهج اكتشف إلى تعميق قدرة 

التالميذ على التعلم من النصوص، كما أنها تعزز معرفتهم بقواعد اللغة، وببناء الجملة، والمفردات والخصائص النصية. ُيعد التطوير المستمر 
لمهارات القراءة األساسية أمًرا ضرورّيًا من أجل التعامل مع النصوص العلمية والتاريخية والرياضية المعقدة والمتطورة بشكل متزايد. 

القدرة على التواصل
التأكيد على مهارات القراءة والكتابة األساسية في الصف الثالث االبتدائي ليتمكنوا من ربط األفكار ببعضها واألحداث وما يتم تعلمه في المواد 

المختلفة. على سبيل المثال، في الفصل األخير من الفصل الدراسي األول، يربط التالميذ بين المفهوم العلمي الخاص بكيفية تأثير دورة الماء في 
الطقس والمناخ في منطقة معينة والمفهوم االجتماعي عن تطوع المواطنين لحماية البيئة ومواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن المياه. بعد تعّرف 

أنماط الطقس والمناخ من القصص الخيالية والنصوص التي تحتوي على معلومات وجداول البيانات، يقرأ التالميذ سلسلة من المقاالت الواقعية التي 
تصور الطرق التي اتبعتها اإلسكندرية في مواجهة األمطار الغزيرة في 2015. تؤكد خبرات التعلم المتنوعة على إبراز مهارات القراءة والكتابة 

والكشف عن الروابط بين السياقات العلمية، والرياضية، والصحفية، والتاريخية، والخيالية. 
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التفكير الحاسوبي
ما التفكير الحاسوبي؟

مضمون التفكير الحاسوبي هو طريقة لحل المسائل. وعندما نقوم بتقسيم المسائل حتى يتمكن جهاز الكمبيوتر من التدخل في حلها، فبذلك نحن نفكر 
بشكل حاسوبي. وهو أساس تطوير برامج وتطبيقات الحاسوب، ولكنه مفيد أيضا في حل مسائل أي سياق أو مجال. يستمر التعلّم عن التفكير 

الحاسوبي في الصف الثالث االبتدائي من خالل خمس مهارات مترابطة.

ما المهارات المتضمنة؟
التحليل

التحليل هو عملية تقسيم المسائل المعقدة إلى أجزاء أصغر في الحجم وأكثر قابلية للتعامل معها.  
يتعّرف التالميذ الصغار هذه المهارة من خالل تعلم حل المسائل الصغيرة )والتي ال تقتصر على الرياضيات(،                                                          

وشرح الخطوات المطلوبة لنسخ رسم بسيط، أو تحديد المهام التي ستسمح لمجموعة بإكمال مشروع.

تعّرف األنماط
يشمل تعّرف األنماط مالحظة األنماط واالتجاهات المتواجدة في التجارب، والمعلومات والبيانات وتحديدها.  
يبدأ التالميذ الصغار بمالحظة األنماط الموجودة حولهم مثل تلك الموجودة في فن المعمار، والموسيقى، والسماء لياًل. عندما يبدأ   

التالميذ في تجميع بيانات أصلية مثل تسجيل درجة الحرارة على مدى أيام متعددة، فإنهم يبدأون في تحليل البيانات من خالل االطالع على 
األنماط.

الفكر المجرد
فور تعّرف األنماط، يتدخل الفكر المجرد لتحديد المبادئ العامة أو األكثر عمومية التي تفسر األنماط وتستخدمها.  
يمكن للتالميذ الصغار تحديد التسلسالت أو األنماط المتكررة في البيانات أو التعليمات، ويمكنهم التفكير في كيفية التعبير عن النمط   

بطريقة أكثر فعالية، على سبيل المثال من خالل تعليمات التكرار. وغالًبا ما ُيشار إلى ذلك بـ "الحلقة التكرارية" خاصة في الرياضيات؛ إذ 
يساعد التالميذ على تحقيق قفزة إدراكية من الجمع المتكرر إلى الضرب.

تصميم الخوارزمية
يبدأ تصميم الخوارزمية بالتوضيح التدريجي للتعليمات عن كيفية حل المسائل المتشابهة مراًرا وتكراًرا.  
يمارس التالميذ الصغار هذه المهارات في تجارب التعلم، مثل تسجيل الخطوات المتعلقة بصناعة منتج، أو حل مسألة رياضية، أو   

تحديد مسار الرحلة.

االختبار والتنقيح
ُيعد االختبار والتنقيح خطوة أساسية في عملية التصميم الهندسي، باإلضافة إلى وضع الصيغة النهائية لمنتٍج في أي مجال آخر.   

تتضمن األمثلة الشائعة لالختبار والتنقيح مراجعة مسودات الكتابة، أو التدرب على إنتاج عمل مسرحي، أو التدرب على حل المسائل 
الرياضية.

يبدأ التالميذ الصغار بتحديد أخطائهم كخطوة أولى في هذه المهارة األساسية. وبداًل من تخصيص درجة بعد محاولة واحدة لإلجابة   
عن مجموعة من أسئلة الرياضيات، غالًبا ما ُيطلب من تالميذ الصف الثالث االبتدائي مقارنة إجاباتهم بمجموعة من اإلجابات الصحيحة، 
وتحديد الخطأ إذا كانت إجاباتهم غير صحيحة. عندما ال تكون هناك إجابة واحدة "صحيحة"، مثل كتابة مالحظات من عرض توضيحي 

للعلوم، ُيطلب من التالميذ مقارنة األفكار مع زميل لمناقشة أوجه االتفاق واالختالف.

ا؟ لماذا ُيعد التفكير الحاسوبي مهّمً
ُيعّد استخدام أجهزة الكمبيوتر جزًءا أساسّيًا لمواجهة التحديات الكبرى في العالم، باإلضافة إلى المسائل العديدة التي نواجها في المجتمعات 

المحلية اليوم وفي المستقبل. يجب على التالميذ تعلم مهارات التفكير الحاسوبي حتى يتمكنوا من االستفادة من القوة التي تملكها أجهزة الكمبيوتر 
اليوم وغًدا في حل المسائل. ُتكسب مهارات التفكير الحاسوبي التالميذ أيًضا نهًجا جديًدا في حل المسائل وبناء الثقة واإلبداع.
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مقاييس التقييم المتدرجة الستخدام المعلم والتلميذ
ماذا يعني مقياس التقييم المتدرج؟

يمثل مقياس التقييم المتدرج أداة يستخدمها المعلمون للمساعدة في تقييم عمل التلميذ وقدرته بناًء على معايير ثابتة. تساعد مقاييس التقييم المتدرج 
في وصف ما يمكن للتلميذ القيام به بناًء على النواتج المتوقعة.

لماذا نستخدم مقاييس التقييم المتدرج؟
تصف مقاييس التقييم المتدرج مستويات متنوعة من األداء، وتوفر للمعلمين وسيلة للنظر جيًدا إلى ما يمكن للتالميذ القيام به، وتسلط الضوء على 

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. ويراد منها تحديد مدى التعلّم المتوقع بالضبط، كما أنها وسيلة مفيدة لتقييم التالميذ في العمل المدرسي الذي قد 
ال تمثله إجابات منفصلة "صحيحة"، كما يمكن لمقاييس التقييم المتدرج أن تكون ذات قيمة عند مناقشة إنجاز التلميذ مع التالميذ وعائالتهم.

كيف ُتنظم مقاييس التقييم المتدرج؟
تُنظم مقاييس التقييم المتدرج الموجودة في هذا المنهج الدراسي حول ثالث أولويات: المحتوى الدراسي، وجودة األداء، والمهارات الحياتية. 

توجد تلك الجوانب الثالثة في مقاييس التقييم المتدرجة الستخدام المعلم والتلميذ

في مقاييس التقييم المتدرج للتلميذ، يوجد وصف واحد فقط لكل من الجوانب الثالثة؛ مما يساعد على منع تشتت التالميذ بسبب األداة ويتيح 
لهم فرصة التقييمات المتدرجة. يقدم مقاييس التقييم المتدرج للتالميذ صورة واضحة عن المتوقع ويوضح طرًقا ملموسة للتحسين.

مقاييس التقييم المتدرج المخصصة الستخدام المعلم، توجد عّدة أوصاف في كل من الجوانب الثالثة؛ مما يتيح تقييم مجموعة متنوعة من 
المهارات المبينة في مشروعات معقدة. مالحظتان مهمتان: 

ُتقّيم المهارات )الصفوف( بصورة منفصلة بعضها عن بعض. بعبارة أخرى، ُيقّيم التالميذ حسب الوصف الموجود في العمود 1، أو 2،   
أو 3 لكّل صف؛ مما يساعد المعلمين على أن يكونوا أكثر تحديًدا بشأن نقاط قوة كل تلميذ وجوانب التحسين. 

يبين كل قسم المحتوى الرئيسي الموضح في مشروع "شارك"، ولكنه ال يمّثل كل مؤشر تعلّم يتّم تناوله في كل فصل.  

كيف تستخدم مقاييس التقييم المتدرجة؟
يتعرف التالميذ مقياس التقييم المتدرج قبل البدء في مشروع "شارك" قرب نهاية كل فصل. يجب على المعلمين مراجعة موضوع المشروع وأهدافه 

244 للكوكاللعاهايالا ايااثلاصلصفلا

يقتربامناللتلقعات
)1(

يثفااللتلقعات
)2(

يكلقاللتلقعات
)3(

للمحتلىاللدرلسا

يوفامعظمامرلحكادورةاللماءاأثلاءاتحديدا
حاالتاللماءابمساادةاللزمالءاوللمعثم.

للعثلماب.1.ج.

يوفامعظمامرلحكادورةاللماءاأثلاءاتحديدا
حاالتاللماء.

للعثلماب.1.ج.

يوفامعظمامرلحكادورةاللماءاأثلاءاتحديدا
حاالتاللماء.ايشمكاللتللعافاالختالفا

للملاخ.
للعثلماب.1.ج.

يشرحاللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخافااللف ئةا
للطف ع ةابمساادةاللزمالءاوللمعثم.

للعثلماب.1.د،اهـ.

يشرحاللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخافااللف ئةا
للطف ع ة.

للعثلماب.1.د،اهـ.

يشرحاللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخافااللف ئةا
للطف ع ةابالتكو ك.
للعثلماب.1.د،اهـ.

يستخدماخريطةالتحديداملقعاللف ئةاللطف ع ةا
بمساادةاللزمالءاوللمعثم.

للدرلساتالالجتماا ةاجـ.1.ب.اواجـ

يستخدماخريطةالتحديداملقعاللف ئةاللطف ع ةا
للوح حاوللمسطحاتاللمائ ةاللمح طة.
للدرلساتالالجتماا ةاجـ.1.ب.اواجـ

يستخدماخريطةالتحديداملقعاللف ئةاللطف ع ةا
للوح حاوللمسطحاتاللمائ ةاللمح طة.ا

يشرحاللعالقةاب ناللجغرلف ااوللملاخ.
للدرلساتالالجتماا ةاجـ.1.ب.اواجـ

يعفراانافهمابعضاللمحتلىاأثلاءاللعمكامعا
للزمالء.اقدايضمنامعثلماتاغ رادق قةاأوا

تحتاجاإللاشرح.
للتحدثاولالستماعاأ.2.أ.

يعفراانافهماللمحتلىابالكامكاأثلاءاللعمكا
معاللزمالء.

للتحدثاولالستماعاأ.2.أ.

يعفراانافهمابعضاللمحتلىابشككالستعلائاا
أثلاءاللعمكامعاللزمالء.ايداماتعثمالآلخرين.

للتحدثاولالستماعاأ.2.أ.

جلدةالألدلء

يضعامخطًطاادق ًقاالدورةاللماءابمساادةا
يضعامخطًطاادق ًقااومكواًلالدورةاللماء.يضعامخطًطاادق ًقاالدورةاللماء.للزمالءاأواللمعثم.

يداماإبدلعاللزمالءاخاللاارضاللمتحف،ا
ولكناقدايحتاجلناإللاللمساادةافااجمعا

لألفكار.

يدامالإلبدلعاخاللاارضاللمتحفامعا
للزمالء.

ُيظهراإبدلًااالستعلائّ ًااوأفكاًرلامم زةاأثلاءا
ارضاللمتحفامعاللزمالء.

للمهارلتاللح ات ة

يعمكافاامجملااتابمساادةاللزمالءاأوا
للمعثم.

للمشارصةاوإدلرةاللذلت

يعمكافاامجملااتااثلامهاماتلاسباهقاطا
للقلةاللشخو ة.

للمشارصةاوإدلرةاللذلت

يعمكافاامجملااتااثلامهاماتلاسباهقاطا
للقلةاللشخو ة.ايعمكاصقائد،اويساادافاا

ترت باللمجملاات.
للمشارصةاوإدلرةاللذلت

يتقفكاأفكارالآلخريناوآرلَءهماأثلاءاللتعاون.ا
قدايحتاجاإللاللدامالالستجابةاباحترلم.

للتعاون

يتقفكاأفكارالآلخريناوآرلَءهماأثلاءاللتعاون.
للتعاون

يتقفكاأفكارالآلخريناوآرلَءهماأثلاءاللتعاون.ا
ُيظهراللريادةافااهذلاللمجالامناخاللا

لحترلمالآلخرين.
للتعاون

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(

تشير المهارات الحياتية إلى 
القدرات التي تساعد على 
زيادة نجاح التالميذ في 

الفصل، مثل التعاون، وإدارة 
المهام، واحترام اآلخرين.

يشير المحتوى الدراسي إلى ما 
يتعلمه التالميذ، وغالًبا ما يشير 

مباشرًة إلى معايير دراسية 
محددة.

تشير جودة األداء إلى كيفية 
عرض عمل ما، وقد تتضمن 

الترتيب، أو وضوح الصوت، أو 
التنظيم.

تشير المهارات الحياتية إلى 
القدرات التي تساعد على 
زيادة نجاح التالميذ في 

الفصل، مثل التعاون، وإدارة 
المهام، واحترام اآلخرين.



14

وجذب انتباه التالميذ إلى فرصة "تلبية التوقعات" باستخدام مقياس التقييم المتدرج المتوفر. سيراجع الفصل مقياس التقييم المتدرج مًعا في كل مرة 
يبدأ التالميذ مشروع "شارك". في كل مرة يكمل التالميذ مشروع "شارك"، سيتناقش التالميذ بمفردهم باستخدام مقياس التقييم المتدرج الستخدام 

التلميذ وسيقّيم المعلمون كل طالب باستخدام نسخة المعلم المتوفرة في كل كتاب تلميذ.

ُأقيمت مقاييس التقييم المتدرج الموجودة في هذا المنهج على مقياس من ثالث نقاط. إن هدف التالميذ هو الوقوف على العمود "2"؛ مما يعني أنهم قد 
لبوا التوقعات. ُيسمح باألخطاء أو المفاهيم الخاطئة الثانوية في الفئة "2"، ولكن يجب أن يكونوا ضئيلين وأاّل يتداخلوا مع قدرة التلميذ على إظهار 

فهم واضح. يتواجد العمود "3" ألنه ستكون هناك مرات يتجاوز فيها التالميذ التوقعات. ال يعني العمود "3" أن عمل التلميذ مثالي أو خاٍل من 
األخطاء، بل يعني أن التلميذ قادر على التعبير عن فهمه بطريقة مميزة أو يظهر استخدام المهارة أو المعرفة في بيئة أخرى. تساعد الواصفات 

الموجودة في هذا العمود في إعطاء المعلمين صورة أكثر وضوًحا عّما يمكن للتالميذ القيام به للذهاب بعيًدا عن التوقعات وتجاوزها. إذا احتاج 
التلميذ إلى مزيد من الدعم أو كان غير قادر على تلبية التوقعات بمفرده، فغالًبا سيقف على العمود "1".

من الممكن أن يتطابق عمل التلميذ مع الواصفات الموجودة في األعمدة الثالثة عند تسجيل عالماته. إذا سجل التلميذ عالمات العمود "3" في وصف 
واحد، فال يعني هذا أنه سجل "3" في الواصفات األخرى. يجب تقييم كل وصف بمفرده.
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التقييم التكويني
ما التقييم التكويني؟

غالًبا ما يستدعي العقل االمتحانات عند ذكر مصطلح التقييم. يمكن أن تكون االمتحانات فعالة في تلخيص ما تم تعلمه. فبعد أن يتعلم التلميذ مادة ما 
لفترة زمنية محددة، يقيس االمتحان مدى تعلم التلميذ وما حفظته ذاكرته، ومدى ما يمكنه تطبيقه. يشمل التقييم التكويني االستراتيجيات المستخدمة 

في الفصل الكتشاف ما تعلمه التالميذ في رحلتهم؛ حتى يصبح من الممكن تعديل التعليمات. 

ما سبب تضمين التقييم التكويني في التدريس؟
التقييم التكويني هو األداة التي تدعم التدريس القائم على االستجابة الحتياجات التلميذ. يمد تضمين التقييم التكويني المعلم بأدلة عن مدى تعلم 

التالميذ واستيعابهم وتطبيقهم لما تعلموه. المعلم الذي عادًة ما يسعى إلى تلقي تغذية راجعة عن مدى التقدم الذي يحرزونه نحو أهداف التعلم، يمكنه 
تعديل التعليمات لالستجابة للمفاهيم الخاطئة، والفهم الخاطئ، والفجوات بين قدرة التالميذ على تطبيق ما تعلموه.  

كيف ُيحسن تضمين التقييم التكويني من عملية التعلم؟
يوفر الجدول التالي )ويليم، 2011( نظرة عامة على خمس استراتيجيات يمكن للمعلمين، والزمالء، والتالميذ استخدامها إلعطاء أدلة على التعلم أثناء 

العملية التعليمية وتلقيها. 

الخطوة الرئيسة األولى هي تعريف )والمشاركة مع التالميذ( نواتج التعلم المرجوة أو "إلى أين يتجه التعليم". وبمجرد تأسيس أهداف التعلم، يمكن 
للمعلمين، والزمالء، والتالميذ التحقق من "أين المتعلم في الوقت الحالي" أو مدى التقدم الذي تم إحرازه نحو الهدف بأنفسهم. بداًل من تخمين ما إذا 
كان التالميذ قد نالوا قسًطا كافًيا من التعلم بعد فوات األوان، توفر تدريبات التقييم التكويني تعليقات حتى يصبح من الممكن تعديل التعلّم والتدريس 

)"كيفية الوصول إلى هناك"( للحصول على النواتج المتفق عليها بصورة أفضل.    

كيف يبدو تضمين التقييم التكويني في الفصل؟
عادًة ما يحدث التقييم التكويني من خالل المناقشات والمهام التي تحدث في الفصل، والتي من خاللها تتم مطالبة التالميذ بشرح وتوضيح فهمهم. إذا 
كان من الصعب على أحد التالميذ فهم مفهوم أو تطبيقه، يمكن للمعلم تغيير التعليمات أو توفير دعم من الزمالء لالستجابة لما يتطلبه هذا التلميذ. عند 
إظهار عدة تالميذ أدلة على عدم الفهم أو وجود فجوات في المعرفة أو المهارات، يمكن للمعلم أن يقرر المراجعة أو إعادة الشرح من جديد، أو عرض 

طريقة جديدة لتحقيق أهداف التعلم. 

 إلى أين 
كيفية الوصول إلى هناكأين المتعلم في الوقت الحالييتجه التعليم

المعلم

توضيح، ومشاركة، وفهم ما تم 
تخطيطه لتعلم التالميذ ومعيار

النجاح

تقديم تغذية راجعة تساعد في تحري دالئل التعلم
تقدم التعلم

تنشيط المتعلمين ليصبحوا موارد تعليمية لبعضهم البعضالزمالء

تنشيط المتعلمين ليصبحوا مسئولين عن تعلمهمالمتعلم

.2011 ،Solution Tree Press ويليم، ديلن. التقييم التكويني المتضمن. بلومنغتون: وكالة
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اإلطار العام للمعلم



نقاطالھدف

التأمل الذاتي رأي زمیل

خطة التقدم المھني
نقاطالھدف

التأمل الذاتي رأي زمیل

نقاطالھدف

التأمل الذاتي رأي زمیل

نقاطالھدف

التأمل الذاتي رأي زمیل

18

نموذج خطة التقدم والحوار المهني
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یقول الموجھ

یقول المعلم

یقول الموجھ

یقول المعلم

یقول المعلم یقول المعلم

الحوار المھني التقدمي

رأي الموجھ رأي الموجھ
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المصادر الرقمية المتاحة لالستخدام
من األفضل أن يستخدم المعلم المصادر الرقمية المتوفرة في بنك المعرفة المصري كأشياء رقمية للتعلم. تفضل بزيارة www.ekb.eg للوصول إلى 

آالف الموارد من أفضل الناشرين على مستوى العالم.

رمز الرد السريععنوان المقطعالوصفعنوان المقطعالرقم

يتعلم الطالب وظائف األجزاء المهمة من جسم اإلنسان، مثل أجزاء الجسم1
https://tinyurl.com/wclm99lالجلد، والعظام، والعضالت واألعضاء الرئيسة.

العناصر الغذائية2
يعمق الطالب استكشافهم للتغذية من خالل تعّرف المواد 

الغذائية المحددة في األغذية، مثل الكربوهيدرات، 
والفيتامينات، والمعادن. 

https://tinyurl.com/rrey8po

يفكر الطالب في كيفية تقديم مصادر متعددة ألنواع مختلفة الكشف عن التاريخ3
https://tinyurl.com/scnypodمن المعلومات عن األحداث في الماضي.

يستكشف التالميذ مواقع القارات، والمحيطات، والمناطق األقاليم حول العالم4
https://tinyurl.com/v2lt8elحول العالم.

يخوض التالميذ رحلة خيالية حول العالم الستكشاف أوجه البيئات الطبيعية5
https://tinyurl.com/wul9plkالتشابه واالختالف بين البيئات الطبيعية المختلفة والمناخ.

يالحظ التالميذ كيف تتفاعل الكائنات الحية مع البيئات حول التفاعل مع البيئات الطبيعية6
https://tinyurl.com/rrowbdoالعالم.

يستكشف التالميذ دور دورة الماء في إنتاج مناخ مختلف المياه في عالمنا7
https://tinyurl.com/umazhbzحول العالم.

التكّيف8
يفكر التالميذ في كيفية تكّيف البشر مع البيئات المختلفة حول 
العالم )مثل تغيير المالبس أو مصادر الطعام( وتكّيف البيئة 
بشكل نشط أيًضا )مثل بناء األساسات أو زراعة المحاصيل(.

https://tinyurl.com/qwx85g7



الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

من أكون؟

)الحياة الصحية( 
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نظرة عامة على الفصل

تنمية مهاراتي

يستكشف التالميذ مفهوم المهارات الحياتية. يستكشف التالميذ استراتيجيات اكتِشف
التفكير الناقد التي يستخدمونها من خالل تجارب التعلّم التفاعلي.

2

يستخدم التالميذ االستكشاف العلمي للتدرب على المهارات الحياتية عند تعلَّم
تجميع البيانات وتحليلها. يتعلّم التالميذ التعامل مع عدم التحكم في المشاعر 

وتحليل اإلعالنات التجارية للتدرب على مهارات التفكير الناقد.

5

يبتكر التالميذ وسيلة الستخدام المهارات الحياتية على مدار العام، باإلضافة شاِرك
إلى تحديد أهداف شخصية للمحور. يعمل التالميذ مًعا على تقييم مهاراتهم 

الحياتية بطريقة غير رسمية، ويتعاونون لتصميم ميثاق للفصل يقوم على 
المهارات الحياتية.

3

الربط بالقضايا
عدم التمييز: كلنا متساوون بالرغم من اختالفاتنا. يمكننا تقدير أوجه الشبه واالختالف بيننا والتحدث عن ذلك. 

يمكننا العمل مًعا لتحقيق التعاون والتضافر.

المواطنة: الشعور باالنتماء. فنحن جزء من مجتمع أكبر. ولكل منا حقوق وعليه مسئوليات.

ن الدروسالوصفالمكّوِ
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تنمية مهاراتي

املهارات احلياتية املتضمنة
الوصفالُبعد

التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف
تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع.  
توضيح طرق التفكير.  

حل المشكالت:
تجميع البيانات المتعلقة بالمشكلة.  

التعاون:تعلَّم لتعمل
احترام آراء اآلخرين.  

صنع القرار:
تحديد النتائج والنتائج المتوقعة.  

التعاطف:تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين
إظهار التعاطف عند التواصل مع اآلخرين.  

المشاركة:
اإلدارة والتنظيم الفاعالن للمهام.  

احترام التنوع:
الحصول على وجهات نظر متعددة ومتنوعة واحترامها لتوسيع مدارك الفهم وتعميقها.  

إدارة الذات:تعلَّم لتكون
استعراض التقدم فى تحقيق األهداف.  

المحاسبية:
تقديم تغذية راجعة فعالة.   

التواصل:
مهارات القراءة، والكتابة، والتواصل غير اللفظي.  

القدرة على التحمل: 
تقييم المواقف العصيبة )المتوترة( وتحليلها.  
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م مؤشرات التعلُّ
على مدار هذا الفصل، يسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعلّم التالية:

د. القياس والبيانات
1.أ. تحديد األدوات المناسبة، وقياس األشياء بالمليمترات، أو السنتيمترات، أو 

األمتار.
1( تقييم األطوال وقياسها باستخدام المليمترات، والسنتيمترات، واألمتار.

العلوم:
أ. المهارات والعمليات

1.ب. تصميم استقصاءات مبسطة ينتج عنها بصورة تعاونية معلومات تجيب عن 
سؤال.

1.جـ تمثيل البيانات في جداول للكشف عن األنماط.
1.د. وضع تفسير قائم على دليل )مثل المالحظات واألنماط( و/أو بيانات.

1.و االستماع بفعالية إلى النقاشات التعبير عن الموافقة وعدم الموافقة بناًء على 
دليل.

1.ز. توصيل المعلومات إلى اآلخرين شفوّيًا أو كتابّيًا.

الدراسات االجتماعية:
د. النظم البشرية

1.ب. توضيح سبب اضطرار الناس التخاذ خيارات اقتصادية.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
أ. الروابط العائلية والسالمة في المجتمع

2.أ التعبير عن المشاعر الشخصية وتعّرف مظاهر تعبير اآلخرين عن 
مشاعرهم.

2.ج تطوير استراتيجيات للتعامل مع السلوك العدواني.

ب. تنشئة الطفل
1.أ. تحليل التغييرات الشخصية في المعرفة أو المهارات أو القدرات المتعلقة 

بالنمو.

المجاالت المهنية:
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

1.أ. تحديد مهارات التعامل الجيد مع اآلخرين في المدرسة والمنزل وتوضيحها 
)شاملة األنشطة المهنية المختلفة(.

1.ب. التعاون مع مجموعة من التالميذ إلنجاز مهمة )بما فيها المهام المتعلقة 
بالمهن(.

1.جـ شرح وتوضيح مصطلحي الثناء والتشجيع فيما يخص التفاعل الجماعي.

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.أ. قراءة نصوص بدرجة صعوبة تناسب الصف الثالث االبتدائي بمستوى 
يتسم بالدقة والطالقة لدعم الفهم.

1.جـ استخدام السياق لتأكيد حفظ الكلمة أو التصحيح الذاتي لألخطاء وفهمها 
وإعادة قراءتها حسب الحاجة.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طرح أسئلة واإلجابة عنها للداللة على فهم النص، على أن تشير بوضوح 

إلى النص كأساس لإلجابات.
1.ب. وصف شخصيات القصة والمقارنة بينهم )على سبيل المثال: صفاتهم، أو 
دوافعهم، أو مشاعرهم(، وتوضيح كيف تساهم تصرفاتهم في تسلسل األحداث.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.أ. استنتاج معنى الكلمات المبهمة ومتعددة المعاني باستخدام مجموعة 

متنوعة من االستراتيجيات )مثل السياق والمترادفات(.
1.ز. استعراض إتقان قواعد اللغة واستخدامها في الكتابة والتحدث.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ. المشاركة بفعالية في مجموعة من المناقشات الجماعية مع الزمالء والكبار 
في مجموعات صغيرة ومجموعات أكبر.

1.ب. اتباع قواعد المناقشة المتفق عليها.
1.جـ االستماع إلى المتحدث باهتمام وانتباه حتى آخر فقرة في البيان أو 

القصة.
1.هـ االستماع إلى المتحدثين من أجل التواصل، واإلدراك، والوصول إلى فهم 

للموضوع أو المسألة، أو توضيح الفهم أو تعميقه.
1.و االستفادة من أفكار اآلخرين في المناقشة والتعبير عن أفكارهم بوضوح.
4.أ. التحّدث بوضوح وبوتيرة مفهومة باستخدام نبرة صوت، وإيماءات ولغة 

جسد مناسبة.
5.أ التحدث بجمل كاملة مع اتباع قواعد اللغوية من أجل تقديم التفاصيل أو 

التوضيحات المطلوبة.

الرياضيات:
ج. األعداد والعمليات في نظام العّد العشري

1.ب. ترتيب إحدى المجموعات المكونة من 5 أعداد بقيمة تصل إلى 100000 
من األصغر إلى األكبر أو األكبر إلى األصغر.
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أهداف التعلّمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
تحليل النص لتحديد معنى مصطلح "المهارات الحياتية".  
تحديد مهارات محددة وفًقا للخلفية المعرفية.  
التقييم الذاتي للفهم المبكر للمهارات الحياتية.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
مشاركة االستراتيجيات الُمستخدمة في التفكير الناقد.  
حل األلغاز وتوضيح االستراتيجيات الُمستخدمة لحلها.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
التعاون في مجموعة لتصميم استقصاء مبسط.  
تجميع البيانات لإلجابة عن سؤال.  
قياس األطوال باستخدام السنتيمترات.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
التعاون مع زمالئهم.  
توصيل المعلومات إلى اآلخرين شفوّيًا أو كتابّيًا.  
عرض البيانات وتفسيرها.  
التوصل إلى نتيجة باستخدام البيانات وشرح الدليل الُمستخدم.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
تعّرف الشخصيات في قصة جديدة واالندماج معهم.  
تطوير استراتيجيات للتعامل مع السلوك العدواني.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
تحليل االستراتيجيات الخاصة باإلعالنات التجارية الُمستخدمة في بيع منتٍج.  
تحديد فعالية اإلعالن التجاري.  
التعاون في العصف الذهني ألفكار اإلعالن اإلذاعي.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
استخدام استراتيجيات المهارات الحياتية البتكار إعالن وعرضه.  
االستماع بفعالية إلى اآلخرين أثناء عرضهم.  
تقييم أداء اآلخرين بصدٍق ووعي.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
استعراض االستراتيجيات الُمستخدمة في المهارات الحياتية.  
تحديد أهداف شخصية.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التعاون لتصميم ميثاق للفصل.  
اتباع العملية الُمتفق عليها.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
التعاون إلكمال ميثاق الفصل.  
استخدام القدرات اإلبداعية إلحراز تقدم في تنمية قدراتهم العقلية والبدنية.  
التقييم الذاتي لفهم المهارات الحياتية.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل األول
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املواد املستخدمة

أقالم تلوينورق مخططاتقلم رصاصكتاب التلميذ

جرسأقالم تحديدمقصساعة و/أو مؤقت رقمي

صمغأقالم رصاص ملونةأنابيب ورق مقوىورق ألومنيوم

مواد قابلة إلعادة التدويرعصا متريةشريط الصق

الصف الثالث االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي األول
2021-2020
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LESSON INSTRUCTIONAL FOCUS

1 DISCOVER: Students will:
• Analyze text to determine the meaning of the term “life skills.”
• Identify specific skills according to prior knowledge.
• Self-assess early understanding of life skills.

2 DISCOVER: Students will:
• Share strategies used for critical thinking.
• Solve riddles and explain strategies used to solve them.

3 LEARN: Students will:
• Work cooperatively with a group to design a simple investigation.
• Collect data that answers a question.
• Measure lengths using centimeters.

4 LEARN: Students will:
• Work cooperatively with a group of students.
• Communicate information with others in oral and written forms.
• Represent and interpret data.
• Draw a conclusion using data and explain the evidence used.

5 LEARN: Students will:
• Identify and connect to the characters in a new story.
• Develop strategies for dealing with hurtful behavior.

6 LEARN: Students will:
• Analyze strategies in commercials used to sell a product.
• Determine the effectiveness of a commercial.
• Work collaboratively to brainstorm ideas for a radio commercial.

7 LEARN: Students will:
• Use life skills strategies to create and present a commercial.
• Actively listen to others as they present.
• Assess others’ performance with honesty and empathy.

8 SHARE: Students will:
• Review strategies used in life skills.
• Set personal goals.

9 SHARE: Students will:
• Collaborate to create a class pledge.
• Follow an agreed upon process.

10 SHARE: Students will:
• Collaborate to complete a class pledge.
• Use creativity to show progress as a “stronger me.”
• Self-assess understanding of life skills.

Pacing GuideCH 1
Materials Used

Student book Pencil Chart paper Crayons

Clock and/or digital timer Scissors Markers Bell

Aluminum foil Paper tubes Colored pencils Glue

Tape Meter stick Recyclable materials

PRIMARY 3

DISCOVER
TERM 1

2020-2021
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نظرة عامة الدرس 1
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، والتأمل، اإلرشادات 1. المقدمة: وّظِ

والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: أمامنا عام مثير من التعلّم. لنَر ماذا تتذكرون من العام الماضي قبل البدء. ما أهم األشياء التي تتذكرون أنكم 
تعلمتموها في الصف الثاني االبتدائي؟

ملحوظة للمعلم: أحياًنا ما يكون التالميذ أقل رغبة في مشاركة أفكارهم مع المجموعة بالكامل في بداية العام الدراسي. خالل المناقشات 
المتعلقة بدرس اليوم وعلى مدار الفصل األول، قد يكون من الضروري استنباط اإلجابات بتقديم مثال من عندك أو بتكرار شيء ما استمعت 

إليه في المناقشة. دّون مالحظات ببعض التعليقات التي تسمعها والتي بدورها تعزز مناقشة المجموعة بالكامل، وذلك أثناء عمل التالميذ 
بعضهم مع بعض، سواء في مجموعات صغيرة أو مع زميل. إذا لم تتوفر إجابات متعددة من المجموعة بالكامل، فاطلب من تالميذ بعينهم  

مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ بعض الوقت للتفكير، ثم طرح استراتيجية التدريس المشاركة السريعة. اختيار تلميذ واحد للمشاركة. 
وبعد أن ينتهي التلميذ، يطلب منه اختيار تلميذ آخر للمشاركة بالقول "سأقوم بـ المشاركة السريعة من أجل _______". تستمر 

المشاركة مع ثالثة إلى خمسة تالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما تعلموه من العام الدراسي السابق.

يقول المعلم ما يلي: سيكون معلموكم فخورين بما تتذكرونه. سنقوم باضافة ماستتعلمونه من تجارب جديدة ممتعة خالل العام القادم. واآلن 
أمامنا الكثير لنستكشفه. سنبدأ العام بالتعلّم عن "الحياة الصحية". فما الذي تتوقعون أن نتعلمه من هذا الفصل؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل متابعة الدرس.

ملحوظة للمعلم: سيكون من الجيد السماح للتالميذ ممن يعرفون طريقة استخدام استراتيجية عصي األسماء في الفصل شرحها للتالميذ 
الذين ال يعرفونها. 

يقوم التالميذ بما يلي: التنبؤ بما سيتعلمونه.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تحليل النص لتحديد معنى مصطلح "المهارات   

الحياتية".
تحديد مهارات محددة وفًقا للخلفية المعرفية.  
التقييم الذاتي للفهم المبكر للمهارات الحياتية.  

خالل هذا الدرس، يتعّرف التالميذ على المهارات الحياتية 
ويقدمون أمثلة لها. قم بإحضار ورق مخططات أو تجهيز مكان 

على السبورة للرجوع إليهما خالل الفصل.

التعاون  
التواصل  
المهارات الحياتية  
الميثاق  
إدارة الذات  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعمل

التعاون:
احترام آراء اآلخرين.  

تعلَّم لتكون

التواصل:
مهارات القراءة، والكتابة،   

والتواصل غير اللفظي.
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2. يقول المعلم ما يلي: أفكاركم كلها جيدة. سنتعلّم كيف يمكننا الحفاظ على صحة أجسامنا، وعقولنا، وفصلنا. سنتعرف في الفصول 
القادمة اتخاذ خيارات صحية. ُيسمى هذا الفصل "تنمية مهاراتي". فيَم تفكرون عند سماع كلمة مهاراتي؟"

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: غالًبا ما نفكر في أن تكون بنية أجسامنا أقوى. هل تعرفون أن بإمكاننا أيًضا تنمية عقولنا وقدراتنا لتصبح أقوى؟ أنا 
متأكد أن لكل منكم تجربة سابقة أصبح عقله فيها أقوى، وقد تكون هذه التجربة عندما كنتم تتعلمون شيًئا جديًدا أو صعًبا. التفتوا إلى 

الزميل المجاور وأخبروه عن الوقت الذي أصبحت فيه قدراتكم العقلية أقوى.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: سيتمحور مشروع "شاِرك" الخاص بنا حول ابتكار وسيلة يمكننا استخدامها على مدار العام. وكوننا تالميذ في الصف 
الثالث االبتدائي، يمكننا القيام بأشياء أكثر من التي قمنا بها العام الماضي. سنتعلم هذا العام مهارة من الصعب على التالميذ األصغر 
تعلمها، وهي تتبع التقدم الذي نحرزه كمتعلمين. ويتمثل الجزء األول من المشروع في تحديد أهداف شخصية لتتبعها خالل العام. بينما 

سنتعاون في الجزء الثاني في كتابة ميثاق للفصل. هل سمعتم من قبل كلمة "ميثاق"؟ من يرغب في مشاركة معناها؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لتعريف الميثاق بأنه وعد أو شيء ما مشابه.

يقول المعلم ما يلي: نعم، الميثاق هو وعد ألنفسنا ولبعضنا البعض. سنعمل مًعا في هذا العام كفريق واحد من المتعلمين، وسيساعد 
بعضنا بعًضا على النجاح وجعل فصلنا صحّيًا وسعيًدا. سنستخدم بعض األدوات المهمة في رحلة تعلّمنا. سنطلق على هذه األدوات اسم 

"المهارات الحياتية". عندما تضعون هاتين الكلمتين مًعا، "حياتية" و"مهارات"، ماذا يكون معناهما برأيكم؟

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ للحديث على المناضد أو في مجموعات صغيرة أخرى. التجول في أنحاء الفصل واالستماع إلى 
المناقشات، وتشجيع التالميذ على االستماع إلى أفكار اآلخرين حتى وإن كانوا غير موافقين. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على 

المهارة الحياتية: التعاون.

ملحوظة للمعلم: ُيعّد هذا وقًتا جيًدا لتقييم الفهم المبكر للتالميذ بطريقة غير رسمية. هل التالميذ قادرون على وضع تعريف جامع للكلمتين؟ 
هل التالميذ قادرون على توصيل األفكار بفاعلية؟ هل يستمع التالميذ إلى أفكار اآلخرين ويستفيدون منها؟

يقوم التالميذ بما يلي: التواصل واالستماع إلى أفكار اآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: سمعت العديد من األفكار الجيدة عن مصطلح "المهارات الحياتية". لنضع تعريًفا للفصل نتفق عليه جميًعا. سنبدأ 
بتعريف واحد، ثم سنستخدم األفكار األخرى إلضافتها إليه أو لتغيير بعض الكلمات حتى نكون قادرين على االتفاق على تعريف واحد 

لمشاركته.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ أو بضعة تالميذ لمشاركة أفكار عن التعريف المبدئي لمصطلح المهارات الحياتية. ثم تسجيل األفكار 
على السبورة ليراها جميع التالميذ، ثم دعوة اثنين أو ثالثة من التالميذ اآلخرين إلضافة كلمات أو تغييرها حتى يتّم وضع تعريف واحد 

للفصل، مما يتيح هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: التواصل.

ملحوظة للمعلم: تأّكد أن التالميذ يفهمون أن المهارة هي الشيء الذي نتدرب عليه ونأمل أن نتقنه.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مًعا كفريق لمناقشة األفكار وإضافتها لوضع تعريف للفصل.

3. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم، إنه تعريف رائع. اآلن وبما أننا وجدنا تعريفا سأقدم لكم بعض األمثلة على المهارات الحياتية. سأكتب 
هذه األمثلة على السبورة بحيث يتوفر لكم وقت للتفكير فيها.

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل العبارات التالية على السبورة، وترك مساحة تحت كل عبارة لكتابة أمثلة ثم قراءة كل كلمة بصوٍت عاٍل أثناء 
كتابتها.

التعاون  
التواصل  
إدارة الذات  

ملحوظة للمعلم: بما أن هذه الكلمات قد تكون جديدة كلّيًا على التالميذ، وّجههم في نطقها وترديدها عند الحاجة. قم بإدارة حوار مثل 
الموضح أدناه الستكشاف فهم التالميذ المبكر لكل مهارة.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة الكلمات مع المعلم.

يقول المعلم ما يلي: بدا اليوم تعاونكم أثناء العمل بشكل رائع، والتعاون يعني العمل مًعا. هيا نبرهن على التعاون الجيد اآلن. تظاهروا 
بأنكم تعملون مع زميل مجاور على رسم الفتة ترحيب باآلخرين في الفصل. تعاونوا، وناقشوا، وحددوا اللوازم التي ستحتاجونها.

يقوم التالميذ بما يلي: التحّدث مًعا للتخطيط للوازم المطلوبة.

التعاون

التواصل
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يقوم المعلم بما يلي: مالحظة ما إذا كان التالميذ يتحدثون مًعا، ويشاركون األفكار بعضهم مع بعض ويستمعون إليها.

يقول المعلم ما يلي: سمعت ورأيت تعاوًنا جيًدا. سأستخدم عصي األسماء الختيار بعض التالميذ. من فضلكم، بينوا كيف تعاونتم مع 
زميلكم.

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح كيف شارك الزمالء األفكار بعضهم مع بعض، واستمعوا إليها وتجاوبوا معها.

يقول المعلم ما يلي: ألنكم تالميذ مسئولين في الصف الثالث االبتدائي، فأنتم تعرفون أن على كل منكم االنخراط، أو المشاركة، أو التعاون 
بشكل جيد. سيكون التعاون مهارة حياتية مهمة سنعمل عليها هذا العام. يشّكل التواصل جزًءا كبيًرا من التعاون، فنحن نوصل أفكارنا 

ومشاعرنا بعدة طرق. ارفعوا أيديكم إذا أردتم مشاركة طرق تتواصلون بها مع اآلخرين.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ثاني المهارات الحياتية المذكورة في القائمة عند طرح طرق التواصل.

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح طرق التواصل مثل التحّدث، والكتابة، واالستماع، ومن خالل لغة الجسد.

يقول المعلم ما يلي: يمكنني القول إننا سنتمكن من التواصل بشكل جيد، و سينصب تركيزنا هذا العام على تعلّم طرق التواصل بشكل 
أفضل من خالل مهاراتنا الكتابية. فعندما نقرأ القصص، يوصل مؤلف القصة ما تشعر به الشخصيات. وقد تجعلنا الكلمات التي 

يستخدمها المؤلف نبتسم، أو نضحك، أو نبكي أحياًنا. وألننا تالميذ في الصف الثالث االبتدائي، سنتعلم استخدام كلمات تساعدنا في 
توصيل أفكارنا بطريقة أفضل.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة قطعة تدعو القارئ لتخيل صورة محددة في عقولهم أو الشعور بإحساس محدد إذا كان يقرأ للفصل كتاًبا 
مصوًرا أو رواية في الوقت الحالي أو يخطط لقراءتها. سؤال التالميذ عن كيفية توصيل المؤلف هذه األفكار إلى القارئ. ودعوة التالميذ 

لطرح نقاش عن كيفية توصيل األفكار من خالل الكتابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة تبادل األفكار بالكتابة.

يقول المعلم ما يلي: أتطلع أن تصبحوا بارعين في الكتابة. ّهيا نفكر بطرق أخرى للتواصل. ما الطرق التي نتواصل بها من خالل الفن؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لمشاركة األفكار وذلك باستخدام األلوان واألنماط. اعرض رسمة أو صورة لمناقشتها إذا أمكن.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: هناك طريقة أخرى للتواصل، وهي التواصل بصمت أو من خالل لغة الجسد. لقد تعرفنا على لغة الجسد في الصف 
الثاني االبتدائي. هيا لنستعرض بعًضا من مهارات لغة الجسد، واآلن ليقف كل تلميذ وسنتواصل بعضنا مع بعض بلغة الجسد.

يقوم المعلم بما يلي: يطلب منهم إظهار مشاعرهم باستخدام تعبيرات الوجه أو حركات الجسد. فيبدأ أواًل بطريقة بسيطة مثل: أن يتظاهر 
التلميذ بأنه سعيد. ثم تذكير التالميذ بأن التواصل ال يكون إال بلغة الجسد؛ مما يعني أنه ال يوجد مجال للتواصل الشفهي. ومن بين 

االقتراحات األخرى الستخدامها على التدريب على التواصل بلغة الجسد إبداء مشاعر السعادة، أو الحماس، أو الخوف، أو االستعداد 
لإلصغاء، أو االهتمام بالحديث أو الحيرة.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام تعبيرات الوجه واإليماءات للتواصل.

يقول المعلم ما يلي: بما أننا سنتعلم المهارات الحياتية هذا العام، فسنتعرف طرق التواصل المناسبة في المواقف المختلفة. لنلِق نظرة على 
آخر مهارة حياتية كتبناها على السبورة. إنها مهارة إدارة الذات. نظًرا ألنكم أصبحتم تالميذ في مرحلة أكبر، فهذا يعني أنكم تملكون 

القدرة على التحكم في سلوككم وفي أي شيء تفعلونه. تحّدَث إلى زميلك المجاور لمدة دقيقة. في رأيكم ما المقصود بإدارة الذات؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: دعوة التالميذ لتبادل أفكار المجموعة كلها، ثم توضيح أن إدارة الذات هي مهارة جديدة يمكن للتالميذ ممن في مرحلة 
نكم من العمل على تحقيق أهدافكم والتفكير في المستقبل، وذلك بتبني أفكار طويلة المدى. أكبر مثلكم اكتسابها حتى تمّكِ

يقول المعلم ما يلي: سنعمل على تنمية مهارات إدارة الذات هذا العام، وذلك بوضع أهداف والتأكد من تحقيقها. وبالتالي سنتابع مدى 
التطور ونتعلم كيفية تحقيق أهداف صغيرة، ومن ثم الوصول إلى األهداف األكبر. َهّيَا نفكر في إحدى طرق التواصل. فكروا لمدة دقيقة ثم 

تبادلوا مع الزميل المجاور هدًفا واحًدا تسعون لتحقيقه خالل هذا العام الدراسي.

يقوم التالميذ بما يلي: التفكير والمشاركة.

يقول المعلم ما يلي: لقد استمعت إلى بعض األهداف العظيمة. أحد هذه األهداف ]أن تصبح قارًئا جيًدا[. ما الشيء الذي ينبغي عليكم 
فعله اليوم حتى تتمكنوا من تحقيق أهدافكم

يقوم التالميذ بما يلي: اقتراح أفكار
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يقول المعلم ما يلي:  حتى نتمكن من تحقيق هدف كبير، فعلينا العمل على تحقيق أهداف أصغر. هناك عدة طرق تستطيع أن تبرز من 
خاللها إدارة الذات هذا العام. إنها تبدو بداية جيدة في فهم بعض المهارات الحياتية. دعونا نلقي نظرة على تعريفنا. هل تعد هذه الكلمات 
عاماًل مساعًدا في تعريفنا للمهارات الحياتية؟ سنرفع اإلبهام إلى أعلى للمشاركة. ويمكنكم اإلجابة عن هذا السؤال باستخدام ثالث طرق. 

ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كانت الكلمات تتفق مع تعريفنا. وأنزلوا اإلبهام إلى أسفل إذا كنتم غير موافقين أو إذا كان التعريف غير 
مناسب. ضعوا إبهامكم في المنتصف إذا لم تكونوا متأكدين.

يقوم المعلم بما يلي: بعد إعطاء هذه اإلرشادات، يضع نموذًجا لكل حركة يد للتالميذ. التأكد من أن كل التالميذ شاركوا باستخدام 
إبهامهم؛ ألن ذلك يعد بمثابة تقييم أولي يدل على استيعابهم. ثم يجب التوفيق بين تعريف الفصل وإجابات التالميذ إذا لزم األمر.

4. يقول المعلم ما يلي: هيا نستعين بكتاب التلميذ الجديد ليساعدنا في الوصول إلى معنى المهارات الحياتية.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب على كل تلميذ. والتأكد من أن كل تلميذ لديه قلم.

يقول المعلم ما يلي: أشعر بالفضول دائًما عند اقتناء كتاب جديد. دعونا نأخذ دقيقة في تصفح الكتاب وإلقاء لمحة سريعة عليه. أعتقد أنكم 
ستجدون الكثير من األشياء الممتعة التي سترغبون في تعلمها.

يقوم المعلم بما يلي: إعطاء دقائق قليلة للتالميذ الكتشاف هذه األشياء الممتعة.

يقوم التالميذ بما يلي: إلقاء لمحة سريعة على صفحات الكتاب ومشاركة ما وجدوه من أشياء ممتعة مع التالميذ المجاورين.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، وبعد تصفحكم كتاب التلميذ، افتحوا الكتاب على صفحة "المهارات الحياتية"، وتابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اتبع اإلرشادات، ثم اكتب إجاباتك بخط جميل.

يقول المعلم ما يلي: اقرءوا رقم 1 مع زميل مجاور. بمجرد أن تكونوا جاهزين، تابعوا وأكملوا رقم 1 فقط. بعد االنتهاء، ضعوا أقالمكم 
جانًبا؛ حتى أعرف أنكم مستعدون للمتابعة.

يقوم المعلم بما يلي: التجّول في أنحاء الفصل ومساعدة التالميذ عند الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة التعريف بمساعدة التلميذ المجاور عند الحاجة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: فيما يلي بعض المهارات الحياتية التي سنتعرف عليها في الفصل خالل هذا العام. ارسم نجمة أمام 
المهارات التي تجيدها، ثم ارسم دائرة بجوار المهارات التي تحتاج إلى تحسينها.

يقول المعلم ما يلي: هذه أداة لتبدأوا بالتفكير في أنفسكم كمفكرين ومتعلمين. خذوا وقتكم في التفكير في كل سطر قبل اإلجابة.

يقوم المعلم بما يلي: استناًدا إلى مستويات التالميذ في القراءة والكتابة، فكر في أن تجعل كل تلميذ يقرأ جملة واحدة بصوٍت عاٍل مضيًفا 
تفسيًرا موجًزا لهذه الجملة، إذا لزم األمر. ومنح التالميذ وقًتا للتفكير بعد كل جملة.

يقوم التالميذ بما يلي: التقييم الذاتي للمهارات

5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن عنوان هذا الفصل هو "تنمية مهاراتي" وقد يبدو األمر غريًبا بعض الشيء كوننا نبدأ بالتفكير في المهارات 
الحياتية. دعونا نفكر بجدية لمدة دقيقة. ما الشعور الذي يعتريك عند تبادل األفكار على نحو جيد؟ ماذا يحدث عندما ال تتمكن من تبادل 

األفكار بوضوح أو عندما ال يفهمك اآلخرون؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب واألفكار.

يقول المعلم ما يلي: عندما نتبع مهارات حياتية جيدة، فإننا نشعر بالراحة والقوة. ستساعدنا المهارات الحياتية أيًضا على العمل سوًيا 
كفصل كامل.

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع إجراء نقاش موجز يدور حول الصلة بين المهارات الحياتية والصحة وكوننا أقوياء.

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أسئلة ومناقشتها.

3الصف الثالث االبتدائي
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اتبع اإلرشادات، ثم اكتب إجاباتك بخط جميل.

المهارات الحياتية

1. انسخ تعريف "المهارات الحياتية" الذي وافق عليه الفصل.

2. فيما يلي بعض المهارات الحياتية التي سنتعرف عليها في الفصل خالل هذا العام. ضع نجمة أمام المهارات التي تجيدها، ثم ضع دائرة حول 
المهارات التي تحتاج إلى تحسينها.

الدرس

1

أجيد تنظيم عملي والحفاظ على تركيزي. 

أبتكر وأعرض أفكاري بطرق عديدة. 

أحل المشكالت التي تواجهني بطرق عديدة وأساعد اآلخرين.

أستطيع أن أعبر عن أفكاري بطرق مختلفة.

أشرح ما أفكر فيه بسهولة.

أحب تحديد أهدافي وأعمل على تحقيقها.

أستمع جيًدا إلى آراء اآلخرين وأحترمها.

أهتم بمشاعر اآلخرين عندما نلعب أو نعمل سوّيًا. 
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نظرة عامة الدرس 2

المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا في الدرس األول عن محور هذا الفصل: المهارات الحياتية. دعونا نلقي نظرة على القائمة التي بدأنها في في 
درسنا السابق.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء التالميذ للمساعدة في قراءة المهارات الحياتية ومناقشتها في الدرس السابق. تشجيع التالميذ على طرح 
األسئلة ومناقشتها.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة قائمة المهارات الحياتية وطرح األسئلة.

2. يقول المعلم ما يلي: سنتناول اليوم مهارة حياتية جديدة وهي مهارة هامة كوننا نعمل مًعا: التفكير الناقد. دعونا نبدأ بحوار موجز عن 
تعريف التفكير الناقد. ماذا تفعلون إذا رغبتم في تذكر شيء جديد؟

يقوم المعلم بما يلي: يخصص وقًتا للتفكير مدته 15 ثانية قبل اختيار تلميذ لبدء المناقشة. تسجيل إجابات من ثالثة إلى خمسة تالميذ على 
السبورة أو على ورق مخططات. ثم تشجيع التالميذ على الرد على أفكار اآلخرين وتقديم مجموعة متنوعة من اإلجابات. سيعطي هذا األمر 

فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: التفكير الناقد.

ملحوظة للمعلم: يحرص التالميذ على رفع أيديهم بسرعة على أمل أن يقع عليهم االختيار لإلجابة عن األسئلة. إن االنتظار من خمس إلى 
عشر ثواٍن سيكون مبدًأ هاًما للتالميذ حتى يتمكنوا من التفكير قبل اإلجابة؛ مما يساعد على الحصول على أفضل اإلجابات. ليس من 

الضروري أن يقع االختيار على التلميذ الذي رفع يده أواًل. ضع في االعتبار أن توضح ذلك للتالميذ؛ وذلك لمساعدتهم في فهم األساس 
المنطقي الستراتيجيات المشاركة المختلفة.

يقوم التالميذ بما يلي: التفكير قبل الرد بأفكار.

يقول المعلم ما يلي: لقد اكتسبتم استراتيجيات التفكير الجيد، كما نستخدم دائًما التفكير الناقد عندما نحاول تعّرف أخطائنا في المسائل 
الرياضية. ُيقصد بالتفكير الناقد أن نتريث ونضع اعتباًرا ألفكارنا وعملية التفكير. وقت التفكير هو استراتيجية تساعدنا في نقاشنا. كيف 

يساعدك تخصيص وقت التفكير على استخدام التفكير الناقد؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب.

يقول المعلم ما يلي: عند استخدام مهارات التفكير الناقد، فإننا ندرك ما المقصود بعملية التفكير. قد يبدو ذلك مضحًكا، ولكن من المهم أن 
نكون قادرين على توضيح ما نفكر فيه ألنفسنا ولآلخرين. دعونا نفكر ماذا نفعل عندما يكون لدينا أكثر من إجابة لالختيار من بينها. كيف 

تختار اإلجابة الصحيحة؟

التفكير الناقد

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
مشاركة االستراتيجيات الُمستخدمة في التفكير   

الناقد.
حل األلغاز وتوضيح االستراتيجيات الُمستخدمة   

لحلها.

توفير مخطط المهارات الحياتية الذي صنعه التالميذ في الدرس 
.1

التفكير الناقد  
االستراتيجية  

كتاب التلميذ  
قلم رصاص  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التفكير الناقد:
توضيح طرق التفكير.  

تعلَّم لتعمل

التعاون:
احترام آراء اآلخرين.  
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يقوم المعلم بما يلي: سماع اإلجابات بعد تخصيص وقت التفكير. إذا لزم األمر، اقترح أفكاًرا على التالميذ مثل: النظر إلى جميع اإلجابات 
المحتملة، والتفكير فيما أعرفه بالفعل، والتحقق مما إذا كانت اإلجابة منطقية بالنسبة إلّي، وتذكر ما تمت دراسته في الفصل، واستخدم 

التجارب السابقة. اإلشارة في المناقشة إلى أن هذه االستراتيجيات مفيدة حتى وإن لم تكن هناك إجابة واحدة صحيحة.

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح استخدام التفكير المنطقي والتأكد من اإلجابات والطرق األخرى.

3. يقول المعلم ما يلي: هذه أمثلة جيدة على كيفية استخدام مهارات التفكير الناقد، كما يمكننا أن نطلق عليها اسم "االستراتيجيات". 
لنستخدم كل استراتيجياتنا لعمل بعض االكتشافات في كتاب التلميذ. ثم افتحوا صفحة "استخدام مهارات التفكير الناقد".

يقوم المعلم بما يلي: التأكد من أن كل التالميذ يفتحون نفس الصفحة، وأن كل تلميذ بجانبه زميل مجاور. ستوفر المهمة التالية فرصة 
للتالميذ للتدرب على المهارات الحياتية: التواصل والتعاون.

يقول المعلم ما يلي: ليتعاون كل منكم مع زميله المجاور لتعّرف كل صورة. فكروا في التلميحات التي تستخدموها لتخمين كل صورة فيها 
غموض وأي استراتيجية أخرى تتبعوها. سنستعرض كل اإلجابات مًعا عند انتهاء كل منكم.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون لتعّرف مجموعة الصور.

يقول المعلم ما يلي: بعض الصور أكثر غموًضا من غيرها. دعونا نستعرض إجاباتكم. قد تكون لديكم إجابات مختلفة وطرق مختلفة للحل 
وهذا أمر جيد. بوسعكم أن تتعلموا من أفكار بعضكم البعض.

يقوم المعلم بما يلي: الحصول على إجابة واحدة على كل صورة واختيار تالميذ محددين للتحدث عن التلميحات المختلفة المستخدمة. أثناء 
وصف الطالب الستراتيجيات التفكير التي استخدموها، يحدد المعلم االستراتيجية المجردة المستخدمة للمشاركين جميًعا، مثل:

العصف الذهني لإلجابات المحتملة  
مراعاة المعرفة السابقة والتعلم  
مراعاة الخبرات السابقة  
التأكد من أن اإلجابات منطقية ومقبولة   

الصور بالترتيب هي: جناح الفراشة، ورأس النحلة، وقطعة قماش. تذكير التالميذ أنه من غير المتوقع أن تكون كل اإلجابات صحيحة، ولكن 
من الضروري أن يكونوا قادرين على توضيح االستراتيجيات التي اتبعوها في حل أي غموض في الصورة.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة اإلجابات واالستراتيجيات ثم تصحيح ما توصلوا إليه.

يقول المعلم ما يلي: عندما عملتم معا لتعّرَف هذه الصور الغامضة، ما المهارات الحياتية التي استخدمتموها؟ أخبروني كيف ساعدتكم هذه 
المهارات الحياتية في الوصول إلى اإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكار عن التعاون والتواصل.

يقول المعلم ما يلي: أنتم بالفعل تستخدمون التفكير الناقد. دعونا نستمر في استخدام هذه المهارات الحياتية ونتعاون في حل بعض 
األلغاز. من يوضح لنا ما المقصود باللغز؟

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت للتفكير قبل اختيار تلميذ. إذا لم يكن التالميذ لديهم سابق معرفة باأللغاز، فوضح المقصود باأللغاز ثم 
اضرب مثااًل على هذا اللغز على سبيل المثال: ما الشيء الذي يزيد وال يقل أبًدا؟ )عمرك(

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ألغاز أخرى أو تفسيرات عن كيفية حل األلغاز.

يقول المعلم ما يلي:  افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "ألغاز". سيعمل كل واحد منكم مع زميله المجاور على قراءة اإلرشادات وإكمال 
الصفحة مًعا. تأكدوا من التحدث مع زمالئكم عن االستراتيجيات المستخدمة لحل األلغاز.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مًعا لحل األلغاز ومشاركة االستراتيجيات.

يقوم المعلم بما يلي: مساعدة التالميذ عند الضرورة بتبادل االستراتيجيات المستخدمة لحل األلغاز. وإرشاد التالميذ بوضع كتب التالميذ 
جانًبا بمجرد االنتهاء. إذا انتهى بعض التالميذ مبكًرا، فادعهم للعمل مًعا في على انفراد، واجعلهم يبتكرون ألغاًزا خاصة بهم. سيوفر هذا 

األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: التعاون.

4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أتمنى أن تكونوا اليوم قد أدركتم أنكم قادرون على التفكير بشكل رائع. لقد بذلنا جهًدا لمعرفة كيف نفكر. عندما نفكر 
في االستراتيجيات، فإن هذا يساعدنا أن نكون مفكرين رائعين. من منكم يفكر بطريقة جيدة في هذا الفصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

الصف الثالث االبتدائي 4
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ما الجزء الذي ساعدك على تخمين الصورة الكاملة؟ 

ما الجزء الذي ساعدك على تخمين الصورة الكاملة؟ 

ما الجزء الذي ساعدك على تخمين الصورة الكاملة؟ 

 انظر إلى الصور التالية. الصور التي أمامك هي أجزاء صغيرة لصورة أكبر. 
هل يمكنك تخيل الصورة الكاملة؟ ناقش ذلك مع زميل مجاور، واكتب إجاباتك في الفراغات، ثم اشرح كيف حصلت على إجاباتك.

استخدام مهارات التفكير الناقد 

في رأيك، ما هذه الصورة؟

في رأيك، ما هذه الصورة؟

في رأيك، ما هذه الصورة؟

الدرس

2

التواصل

التعاون
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اكتِشف اللغز واكتب االستراتيجية التي استعنت بها أثناء حل اللغز.

ألغاز

1. رقمي أصغر من 10
إذا جمعت رقمي 3 مرات، فسوف يكون الناتج 15

هل عرفت رقمي؟

2. أنا وحدة قياس.
أستطيع قياس طول األشياء.

أستطيع قياس طول المشابك الورقية.
هل عرفتني؟

. رقمي هو 

االستراتيجية التي استعنت بها لحل اللغز: 

. أنا 

االستراتيجية التي استعنت بها لحل اللغز: 

أستطيع استخدام مهارات التفكير الناقد. استراتيجيتي المفضلة اليوم هي

ألن

التعاون
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يقول المعلم ما يلي: تعاونا مع بعضنا البعض اليوم ويتمثل التعاون في العمل سوًيا للوصول إلى اإلجابات. هذه مهارة حياتية أخرى، وهي 
مهمة للغاية. من يمكنه أن يشارك في توضيح كيفية التعاون مع الزميل المجاور اليوم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكار عن التعاون.

يقوم المعلم بما يلي: تعريف التعاون وإعطاء أمثلة له إذا لزم األمر. بعد إجراء مناقشة قصيرة، ُتطرح أسئلة على التالميذ وعلى عائالتهم 
عن كيفية استخدام التفكير الناقد والتعاون في المدرسة.
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نظرة عامة الدرس 3
المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
التعاون في مجموعة لتصميم استكشاف مبسط.  
تجميع البيانات لإلجابة عن سؤال.  
قياس األطوال باستخدام السنتيمترات.  

اجمع اللوازم المطلوبة إلجراء التجارب )مذكورة في المواد( واقرأ اإلرشادات قبل البدء في العرض أمام التالميذ في 
الفصل. من األفضل إجراء التجربة في مجموعات، على أن تتكون كل مجموعة من ثالثة تالميذ مع تكليف كل تلميذ 

بدور معين. ابحث عن موقع تتوفر فيه مساحة كافية لكل تلميذ للقفز، قد تكون ممرات أو مساحة مفتوحة في الخارج. 
وحسب المساحة المتاحة لديك، فّكر في جعل التالميذ يقفزون من نفس الخط مرة أو مرتين أو فّكر في تقسيم التالميذ 

إلى مجموعات وتوزيعهم لوضع شريطهم بحيث يكون خط البداية لهم. وكبديل، يمكنك تنفيذ التجربة باالشتراك مع 
معلم التربية البدنية. إن لم يتمكن التالميذ من اإلجابة عن السؤال: "كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟" في الفصل 

أو الخارج، يمكنك توجيههم لإلجابة عن سؤال آخر مثل: "كم مرة يمكننا القفز خالل 30 ثانية؟" أو "كم ارتفاعنا عند 
الوثب؟".

بيانات  
حل المشكالت  
موثوق  

كتاب التلميذ  
قلم رصاص  
أقالم تلوين  
ورق مخططات أو سبورة  
شريط الصق  
عصا مترية  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعمل

التعاون:
احترام آراء اآلخرين.  

تعلَّم لتعرف

حل المشكالت:
تجميع البيانات المتعلقة بالمشكلة.  

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ أو يطلب من التالميذ اخراج كتبهم من حقائبهم.

يقول المعلم ما يلي: تعرفنا باألمس على مهارة التعاون الحياتية. ماذا تفعلون عندما يتحسن أداؤكم في شيء ما، مثل القراءة، أو ركوب 
الدراجة، أو تمرير كرة القدم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تساعدنا مهارات التعاون على تحسين سبل التعلم طوال العام. إذا أردنا تحسين صفة التعاون، فعلينا التدرب على 
ذلك. سنتدرب اليوم على التعاون بينما نستكشف العلوم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "الجري والوثب". ماذا ترون في الصورة 

الموجودة في هذه الصفحة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المالحظات.

يقول المعلم ما يلي: لديكم مالحظات رائعة! لننظر إلى اإلرشادات.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لقراءة اإلرشادات الواردة فوق الصورة، أو قراءتها بصوت عاٍل أمام الفصل. توفير دقائق كافية للنظر 
في الصورة والتفكير في األسئلة بدقة.

يقوم التالميذ بما يلي: استعراض الصورة ومشاركة األسئلة.

يقول المعلم ما يلي: طرحتم أسئلة رائعة. يبدأ العلماء عملهم دائًما بطرح األسئلة. ولكن أسئلة العلماء متخصصة جًدا، حيث يطرح العديد 
منهم أسئلة تتطلب إجابتها قياس شيء ما. انظروا مرة أخرى إلى الصورة في كتاب التلميذ. وتابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات المذكورة في 

أسفل الصفحة.

الصف الثالث االبتدائي 6
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انظر إلى هذا الالعب الرياضي الذي يشارك في إحدى المسابقات. يجري الالعب الرياضي في مضمار السباق ثم يقفز على 
الخط. ما األسئلة التي قد تسألها عن الصورة؟

الجري والوثب

ل أسئلتك عن األشياء التي يمكن قياسها. مثال: كم المسافة التي قطعها أثناء  هناك العديد من األشياء التي يمكن قياسها في هذه الصورة. سّجِ
الجري؟

الدرس

3

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات
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ل أسئلتك عن األشياء التي يمكن  يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: هناك العديد من األشياء التي يمكن قياسها في هذه الصورة. سّجِ
قياسها. مثال: ما المسافة التي قطعها أثناء الجري؟

يقوم التالميذ بما يلي: استعراض الصورة مرة أخرى والتفكير في أسئلة تتطلب إجابتها قياس شيء ما.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ لطرح أسئلة تتطلب إجابتها قياس شيء ما. تسهيل سير المناقشة بين 
التالميذ من خالل سؤال تلميذ آخر لتحديد ما إذا كان يتفق أو يختلف حول إمكانية إجابة السؤال بالقياس أو بسؤال تلميذ آخر عّما ُيمكن 

قياسه )أو عن األداة الُمستخدمة في القياس( إلجابة السؤال. تشمل األسئلة األخرى التي يمكن طرحها:
كم تبلغ سرعة الالعب الرياضي عند الجري؟  
ما ارتفاع القفزة )ُبعد المسافة عن األرض( التي يقطعها عند الوثب؟  
ما المدة التي يقضيها في الهواء قبل الهبوط على األرض؟  
كم وزنه )أو وزن حذائه(؟  
ما طول ساقيه؟  

يقول المعلم ما يلي: طرحنا اليوم أسئلة مفيدة عن هذا الالعب الرياضي. ووجدنا العديد من األشياء التي يمكن قياسها. اختاروا ثالثة 
أسئلة تفضلونها مما طرحناها في مناقشتنا ودونوها في كتبكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تدوين ثالثة أسئلة تتعلق بالقياسات.

2. يقول المعلم ما يلي: سنستكشف لإلجابة عن السؤال: كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟ إن العثور على إجابة عن هذا السؤال هو 
روا في هذا السؤال قبل بدء االستكشاف. الهدف من استكشافنا. فّكِ

يقوم المعلم بما يلي: كتابة السؤال على السبورة للرجوع إليه خالل االستكشاف.

يقول المعلم ما يلي: واآلن دعونا نتخيل أننا نسير مًعا على الطريق. إلى أين قد نذهب

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار حول وجهتهم

يقول المعلم ما يلي: فجأة، رأينا أمامنا حفرة عميقة تقطع الطريق. اقترح أحدهم أن نعبرها قفًزا، ولكن الحفرة عريضة جًدا. ونريد أن 
نتأكد من عبور الجميع بأمان. ووفًقا لقياسنا، فإن عرض الحفرة يبلغ 80 سم. واآلن نريد أن نختبر المسافة التي يمكننا قطعها عند الوثب؟ 

في رأيكم، كم عدد التالميذ الذين يمكنهم العبور؟

يقوم التالميذ بما يلي: طرح تخميناتهم.

يقول المعلم ما يلي: سنجري اختباًرا لإلجابة عن السؤال. إلجراء استكشاف ناجح، علينا أن نعمل مًعا ونتبع اإلرشادات. سأبدأ بـ تمثيل 
كل خطوة. ال تنسوا أننا كعلماء نتبع إجراءات واضحة لنتأكد من دقة النتائج التي توصلنا إليها. برأيكم ماذا تعني هذه الكلمة:  موثوق به؟

يقوم التالميذ بما يلي: عرض أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: النتائج الموثوقة تعني أنه يمكننا االعتماد عليها وعلى دقتها، كما يمكنكم استخدام كلمة موثوق به أو موثوقة بها 
لوصف شخص يمكن االعتماد عليه فعاًل، مثل والدتك وجدتك.

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "ما المسافة التي قطعناها عند الوثب؟" سنقرأ جميع الخطوات مًعا، ثم سنجمع المواد ونبدأ في تجميع 
البيانات.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لقراءة التعليمات ومناقشة أي أسئلة. والحرص على أن يطرح التالميذ أفكاًرا حول كيفية الحفاظ على 
سالمتهم أثناء االستكشاف، مثل إزالة العوائق أو االبتعاد عن المكان الذي قد يقفز فيها تلميذ آخر. وتقديم إيضاحات، ومساعدة التالميذ 
على تجهيز المواد، ومراقبتهم للتأكد من أنهم يتبعون السلوك المطلوب عند الحاجة. وتقسيم التالميذ إلى مجموعات مكونة من ثالثة تالميذ.

3. يقول المعلم ما يلي: أواًل، حددوا رقًما لكل تلميذ في كل مجموعة برقم 1، 2، 3. ستتبادلون األدوار في القفز وتسجلون مسافة الوثب، 
بدًءا من التلميذ رقم 1. ثم حددوا التلميذ الذي سيقوم بوضع عالمة في موضع الهبوط والتلميذ الذي سيقيس الوثبة األولى، كلٌّ في 

مجموعته.

يقوم التالميذ بما يلي: العد بصوت مرتفع وتحديد األدوار.

يقوم المعلم بما يلي: تيسير عملية البحث حسب ما هو مُخطط وموصوف في كتاب التلميذ، وتذكير التالميذ بإحضار كتاب التالميذ واألقالم 
إلى مكان التجربة لتسجيل النتائج. وتشجيع كل تلميذ على الوثب مرتين أو ثالثًا وتسجيل أطول وثبة، إذا توافر الوقت لذلك. سيوفر هذا 

األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارات الحياتية: حل المشكالت والتعاون:

يقوم التالميذ بما يلي: تنفيذ خطوات البحث.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت كاٍف للمجموعات ليقفز كل تلميذ ويسجل القياسات. التجول في أنحاء الفصل لتقديم المساعدة أثناء عمل 
التالميذ. واالستماع ومشاهدة أمثلة للسلوكيات الجيدة للتعاون وحل المشكالت والتعبير عّما تراه أو تسمعه من وقٍت آلخر. على سبيل 

عدد التالميذ المسافة التي قفزتها

0-40 سم

41-80 سم

81-120 سم

121-160 سم

<160 سم

7الصف الثالث االبتدائي
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ع البيانات مع مجموعتك. اقرأ التعليمات بدقة قبل الوثب وجّمِ

كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟

1. قف بكلتا قدميك على الخط. 
2. اقفز إلى األمام إلى أقصى مسافة.

3. اطلب من زميل آخر في مجموعتك وضع عالمة عند نقطة الهبوط.
4. اطلب من زميل ثالث في مجموعتك قياس المسافة التي قفزتها.

ل المسافة التي قفزتها أسفل الصورة. 5. سِجّ

ل المسافة. قفزت                                     سم.كم المسافة التي قفزتها؟ سِجّ

ل إجاباتهم عن طريق وضع عالمة       في الصف الصحيح في  اسأل 15 تلميًذا في فصلك عن المسافة التي قفزها كل واحد منهم، ثم سّجِ
المخطط التالي.

حل المشكالت

التعاون
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المثال: "أعجبتني طريقة استماع التلميذ ]س[ ألفكار زميله ]ص[ عن أفضل وسيلة لقياس المسافة الطويلة".

4. يقول المعلم ما يلي: كنتم ماهرين في الوثب. هيا نعرف المسافة التي قطعها التالميذ اآلخرون عند الوثب. اقرءوا بمفردكم إرشادات 
الجزء األخير من صفحة "ما المسافة التي قطعناها عند الوثب؟".

يقوم التالميذ بما يلي: توجيه السؤال إلى 15 تلميًذا عن المسافة التي قطعوها عند الوثب وتسجيل عالمات العّد في المربع 
المناسب.

ون مهارة التفكير الحاسوبي بإنشاء أداة بأيديهم تساعدهم على  ملحوظة للمعلم: عند تسجيل التالميذ المسافات في شكل جدول، فإنهم ينّمُ
تعّرف األنماط. ولتعزيز هذه المهارة اطلب من التالميذ ذكر سبب كفاءة تسجيل بيانات 15 مسافة عند الوثب عبر الجدول المطروح وأوجه 

االستخدام الفعال له مقارنة بوضع المسافات في قائمة بسيطة.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقًتا لتسجيل قياسات 15 من زمالئهم. واستعراض كيفية ملء الجدول، إذا لزم األمر: لكل مسافة قفزها 
كل تلميذ، وحساب طول المسافة وضع عالمات العّد في نفس صف العمود التالي. على سبيل المثال، إذا وثب أربعة تالميذ مسافات ُتقدر بـ 

45 سم، و52 سم، و56 سم، و70 سم، فسيكون الصف التالي في الجدول كما يلي:

تنظيم أسلوب التالميذ، مثل تعيين مجموعات ثنائية لتبادل البيانات وتناوب األدوار بينها كما يلزم للتحقق من المشاركة حسب الترتيب. 
والتجول في أرجاء الفصل أثناء عمل التالميذ لمساعدتهم إذا كانوا يواجهون صعوبات.

5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في جمع البيانات من زمالئكم. لجمع البيانات، كان عليكم استخدام مهارة التعاون الحياتية المهمة. يشير 
التعاون إلى عملنا الجيد مًعا واحترامنا آلراء بعضنا البعض. سيكون لديكم العديد من الفرص لممارسة هذه المهارة أثناء عملكم مًعا خالل 
هذا العام، كما مارسنا اليوم مهارة حل المشكالت الحياتية. إن إحدى الخطوات األساسية لحل المشكلة هي جمع البيانات، وقد جمعتموها 

بالفعل. ما المشكلة التي كنتم تحاولون حلها اليوم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: مساعدة التالميذ على إدراك أنه لحل المشكلة، يتعين عليهم اإلجابة عن األسئلة "كم المسافة التي قطعناها عند 
الوثب؟" و"هل يمكننا جميًعا الوثب فوق الحفرة التي تقطع الطريق؟".

يقول المعلم ما يلي: في ختام اليوم، ستعملون مع مجموعاتكم. قائد مجموعة اليوم هو من وثب أقل مسافة. ناقشوا كيف عملتم مًعا 
واستفدتم من مهارات التعاون وحل المشكالت الحياتية في جمع البيانات وإجابة السؤال: كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟

يقوم التالميذ بما يلي: تكوين مجموعات وبدء المناقشة. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: التعاون(.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة نحو خمس دقائق ليبدأوا المناقشة الجماعية. التجول واالستماع لألمثلة التي يضربها التالميذ لتوضيح كيفية 
استخدامهم مهارات حل المشكالت والتعاون الحياتية.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم اليوم. استخدمتم بعض المهارات الحياتية المهمة اليوم أثناء عملكم في مجموعات لجمع بيانات 
لحل األسئلة. سنعرض خالل الدرس القادم البيانات التي جمعناها أمام اآلخرين.

عدد التالميذ المسافة التي قفزتها

0-40 سم

41-80 سم

81-120 سم

121-160 سم

<160 سم

7الصف الثالث االبتدائي
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ع البيانات مع مجموعتك. اقرأ التعليمات بدقة قبل الوثب وجّمِ

كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟

1. قف بكلتا قدميك على الخط. 
2. اقفز إلى األمام إلى أقصى مسافة.

3. اطلب من زميل آخر في مجموعتك وضع عالمة عند نقطة الهبوط.
4. اطلب من زميل ثالث في مجموعتك قياس المسافة التي قفزتها.

ل المسافة التي قفزتها أسفل الصورة. 5. سِجّ

ل المسافة. قفزت                                     سم.كم المسافة التي قفزتها؟ سِجّ

ل إجاباتهم عن طريق وضع عالمة       في الصف الصحيح في  اسأل 15 تلميًذا في فصلك عن المسافة التي قفزها كل واحد منهم، ثم سّجِ
المخطط التالي.

////41-80 سم

التعاون
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نظرة عامة الدرس 4

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: باألمس، استفدتم من مهارات التعاون وحل المشكالت الحياتية في جمع البيانات مما ساعدنا في إجابة السؤال. من 
يتذكر السؤال الذي كنا نحاول إجابته؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكار من ذاكرتهم.

يقول المعلم ما يلي: نعم، السؤال الذي كنا نحاول إجابته هو: كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟ نريد أن نعرف: هل يستطيع جميع 
تالميذ الفصل الوثب مسافة 80 سم على األقل؟ ما البيانات التي جمعناها حتى نتمكن من إجابة هذا السؤال؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: بينما كنا نعمل باألمس، انصب تركيزنا على مهارَتين من المهارات الحياتية. اذكروا طريقتين للعمل مًعا في جمع 
المعلومات.

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ على مناقشة دور كل منهم أثناء القفز وقياس مسافة قفز كل تلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم لتذكيرنا بأهمية مهارات التعاون وحل المشكالت الحياتية في عملنا كعلماء مًعا. تذكروا أن العديد من العلماء 
يطرحون أسئلة تتطلب إجابتها قياس شيء ما. ما القياسات التي سّجلناها باألمس؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: بعد انتهاء العلماء من جمع البيانات وتحليلها، يشرحون ما تعلموه بطريقة يسهل على اآلخرين فهمها. سنستكمل 
العمل اليوم كعلماء الستعراض البيانات ومشاركة النتائج مع باقي الفصل. عند جمع البيانات، عادًة ما ندرجها في جدول للحفاظ على 

ترتيبها. الستعراض وشرح البيانات التي جمعناها، هيا بنا نكتشف طريقة أفضل لعرض البيانات. ماذا تعرفون عن عرض البيانات؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المعرفة المسبقة عن التمثيل البياني من دراستهم لمادة الرياضيات.

يقول المعلم ما يلي: عندما نرغب في شرح البيانات واستعراضها أمام اآلخرين، سيساعدنا عرضها بشكلٍ مرئي. تساعدنا التمثيالت 

عدد الالعبين الرياضيينارتفاع الوثبة

010-50 سم

517-100 سم

1012-150 سم

1511-200 سم

الصف الثالث االبتدائي 8
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تنافس عدد من الالعبين الرياضيين في مسابقة للوثب وجمع التالميذ البيانات لإلجابة عن السؤال التالي: ما 
االرتفاع الذي وصل إليه كل العب رياضي عند الوثبة؟ فيما يلي القياسات التي جمعها التالميذ:

تمثيل البيانات

انظر إلى الخيارات الثالثة التالية عن كيفية التعبير عن هذه البيانات المذكورة. ضع دائرة حول الخيار الذي يعبر عن 
تلك البيانات بأفضل طريقة.

الدرس

4

وثب عشرة العبين مسافة 0-50 سم.
وثب سبعة العبين مسافة 51-100 سم.

وثب العبان مسافة 101-150 سم.
وثب العب مسافة 151-200 سم.

0-50 سم

0-50 سم

0-50 سم

51-100 سم

51-100 سم

51-100 سم

101-150 سم

101-150 سم

101-150 سم

151-200 سم

151-200 سم

151-200 سم

العب واحد=

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
التعاون مع زمالئهم.  
توصيل المعلومات إلى اآلخرين شفوّيًا أو كتابّيًا.  
عرض البيانات وتفسيرها.  
التوصل إلى نتيجة باستخدام البيانات وشرح   

الدليل الُمستخدم.

تحديد مكان تعليق التمثيل البياني للتالميذ تحضيًرا لـ معرض 
التجول في نهاية الدرس.

صنع القرار  
التمثيل البياني  

كتاب التلميذ  
قلم رصاص  
أقالم تلوين  
شريط الصق  
مقص  
ورق مخططات أو سبورة  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتكون

التواصل:
مهارات القراءة، والكتابة، والتواصل غير   

اللفظي.

تعلَّم لتعمل

صنع القرار:
تحديد النتائج والنتائج غير   

المتوقعة.
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البيانية كوسيلة مرئية على إبراز أوجه التشابه واالختالف بين المجموعات. من المعتاد أن تستوعب عقولنا المعلومات عند رؤية صورة 
بشكل أسرع من رؤية كلمات وأرقام. أواًل، لننظر إلى بعض الخيارات المتاحة لتحديد الخيار األنسب لنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

"تمثيل البيانات". اقرءوا اإلرشادات بمفردكم واعملوا مع زميل مجاور لتحديد أفضل خيار من وجهة نظركم.

يقوم المعلم بما يلي: ربط البيانات الُمعطاة بصورة الالعب الرياضي الواردة في مقدمة الدرس 3، مع تذكير التالميذ بسؤال ""ما المسافة 
التي قطعها عند الوثب؟" كخيار آخر لسؤال القياس

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات، ومناقشة الخيارات المطروحة، ووضع دائرة حول الخيار الُمفضل لهم لشرح البيانات.

يقوم المعلم بما يلي: تسهيل المناقشة بين التالميذ عن سلبيات وإيجابيات كل من أساليب شرح البيانات. المغزى هو أن يدرك التالميذ أن 
بإمكانهم االستفادة من التمثيل البياني لشرح البيانات بشكل أوضح من التعبير عنها بجمل، كما يجب أن يستوعب التالميذ سهولة 

استخدام التمثيل البياني باألعمدة في عقد المقارنات؛ وذلك لصعوبة عّد مجموعات من النقاط. إذا كان التالميذ قد درسوا مخطط التمثيل 
بالنقاط في مادة الرياضيات، فدعهم يختارون بين التمثيل البياني باألعمدة ومخطط التمثيل بالنقاط لإلجابة في الصفحة التالية.

3. يقول المعلم ما يلي: يساعدنا عرض البيانات عرضًا مرئيًا في تحليلها وشرحها لآلخرين. لنعمل على تحويل الجدول الذي يضم مسافات 
وثب التالميذ الخمس عشرة إلى تمثيل بياني مرئي. سنعمل في المجموعات نفسها لالستكشاف. تأكد من أن لديك قلم رصاص وأقالم 

تلوين الستخدامها عند االنتقال إلى صفحة "ما المسافة التي قطعناها عند الوثب؟". اقرأوا اإلرشادات كمجموعة، ثم أكملوا التمثيل البياني 
باستخدام جدول الدرس السابق.

يقوم التالميذ بما يلي: إنشاء تمثيل بياني للبيانات الُمجمعة في الدرس السابق وإجابة أسئلة تتعلق بهذا التمثيل البياني. )سيوفر 
هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: التواصل(.

يقوم المعلم بما يلي: دعم التالميذ لتحويل المعلومات الواردة في الجدول إلى تمثيل بياني كما يلزم. تشجيع التالميذ على التحقق من عمل 
زمالئهم ) استعراض العمل مع زمالئهم في الفصل(. وتعليق ورقة تمثيل بياني واحدة من كل مجموعة حول الفصل بينما تكمل المجموعات 

التمثيل البياني. سيشترك التالميذ في معرض التجول لالطالع على البيانات الموجودة على التمثيل البياني.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم تصميم المخططات البيانية. سننظر إلى أوراق التمثيل البياني التي أنجزتها كل مجموعة لنرى ما يمكننا 
معرفته إلجابة السؤال المطروح: كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟ هيا نشارك في معرض التجول. اطلعوا في صمٍت أواًل ثم سنناقش 

ما الحظتموه.

يقوم التالميذ بما يلي: التجول في أنحاء الفصل واالطالع على التمثيل البياني. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على 
المهارة الحياتية: صنع القرار(.

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم التالميذ مرة أخرى إلى مجموعات عمل لمناقشة ما توصلوا إليه من التمثيل البياني. ومناقشة ما اكتشفوه في 
المخططات البيانية. يمكن أن تتضمن األسئلة:

اذكر أوجه التشابه فيما أمامك؟ اذكر أوجه االختالف؟  
أي فئة/مدى/مسافة تضم أكبر عدد من التالميذ؟ أي منهم تضم العدد األقل من التالميذ؟  
ِلَم تبدو بعض أوراق التمثيل البياني مختلفة عن غيرها؟  
كيف يمكن شرح البيانات من خالل تمثيل بياني باألعمدة؟  

5. يقول المعلم ما يلي: واآلن دعونا نعود إلى قصة السير على الطريق. أخذنا قياس عرض الحفرة ووجدنا أنها تقدر بـ 80 سم. انظروا 
إلى بيانات التالميذ الخمسة عشر. كم عدد التالميذ الذين يمكنهم القفز لعبور الحفرة؟ تحدثوا مع مجموعتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد ما إذا كان جميع التالميذ يستطيعون القفز لعبور الحفرة؟

يقول المعلم ما يلي: هل يمكننا اإلجابة عن السؤال؟ هل يستطيع جميع تالميذ الفصل الوثب عبر الحفرة بأمان؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم وتقديم تفسيرات.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع بينما يستخدم التالميذ التمثيل البياني كدليل يرشدهم لتحديد التالميذ الذين يستطيعون العبور. تيسير 
المناقشة بين تالميذ الفصل لإلجابة عن السؤال وتشجيعهم على تحديد مكان الدليل وشرح أفكارهم. على التالميذ أن يدركوا أنه إذا ظهرت 
أعمدة في أول فئتين من التمثيل البياني )0-40 سم و41-80 سم(، فإن تالميذ تلك األعمدة ال يمكنهم الوثب عبر الحفرة )عرضها = أو < 
80 سم( في هذه الحالة، يمكن التوسع في النقاش بسؤال التالميذ عن أفكار أخرى مبتكرة عن كيفية عبور الحفرة بأمان )حيث إن تخلف 

أحد التالميذ عن زمالئه لن يكون خيار مطروح(.

6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: استخدمنا اليوم مهارة حياتية أخرى وهي صنع القرار. وأهم خطوات صنع القرار هي تحديد النتائج، كما استخدمنا 
مهارة التواصل. ليلتفت كل منكم إلى زميل مجاور ويصف له كيفية استخدام مهارة التواصل خالل اليوم.

<160 سم121-160 سم81-120 سم41-80 سم0-40 سم

9الصف الثالث االبتدائي
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استخدم األرقام الموضحة في صفحة "كم المسافة التي قطعناها عند الوثب؟" لتمثيل المسافات التي سجلتها 
بيانًيا. ثم أجب عن األسئلة

تصميم رسم بياني للمسافات التي قطعناها عند الوثب

وثب عشرة العبين مسافة 0-50 سم.
وثب سبعة العبين مسافة 51-100 سم.

وثب العبان مسافة 101-150 سم.
وثب العب مسافة 151-200 سم.

ما المدى الذي سجله أكبر عدد من التالميذ؟ 

ما المدى الذي سجله أقل عدد من التالميذ؟ 

ما المعلومات التي قد تكون مفقودة في الرسم البياني؟ 

التواصل

صنع القرار
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يقوم التالميذ بما يلي: تأمل مهارة التواصل مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: في ختام اليوم، ستستخدمون استراتيجية إعجاب/تساؤل؟ مع مجموعة زمالء المنضدة أحضروا ورقة وقسموها إلى 
عمودين، األول "إعجاب" والثاني "تساؤل"، واكتبوا في عمود "إعجاب" شيًئا أو اثنين تعلمتموهما أو معلومة جديدة، وفي عمود "تساؤل"، 

اكتبوا ما لديكم من أسئلة عن درس اليوم. سيبدأ التلميذ الذي يحمل أقصر األسماء المشاركة أواًل.

يقوم التالميذ بما يلي: تكوين مجموعات وبدء المناقشة.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة نحو خمس دقائق ليبدأوا المناقشة الجماعية. والتجول في أنحاء الفصل واالستماع لألفكار الجديدة واألسئلة 
التي يطرحها التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم التعبير عن أنفسكم اليوم. أحسنتم العمل مًعا لصنع قرارات عن نتائج تجربتنا. سيساعدكم ذلك في التعلم من 
بعضكم البعض طوال العام.
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نظرة عامة الدرس 5

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير،  1. المقدمة: وّظِ
والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا عن ست من المهارات الحياتية المهمة في الدروس القليلة السابقة من يمكنه ذكر واحدة منها؟

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تالميذ ممن يرفعون أيديهم لذكر المهارات الحياتية الست )التعاون، والتواصل، وإدارة الذات، والتفكير 
الناقد، وحل المشكالت وصنع القرار( كلها.

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أفكار من ذاكرتهم.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس األول، أخذنا بعين االعتبار أي المهارات ُتجيدونها والمهارات التي تريدون العمل على تحسينها. واآلن وقد 
زادت معرفتكم، التفتوا إلى زميل مجاور واذكروا إحدى المهارات التي ترغبون في العمل على تحسينها خالل هذا العام الدراسي.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد مهارة حياتية يرغبون في تحسينها مع زميل.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أهداف قيمة. خالل هذا العام، سنعمل على تحسين هذه المهارات ونتعرف عليها أكثر فأكثر. في الدرس السابق، 
ركزنا على اتخاذ القرار والتواصل. خالل الدروس القادمة، سنتعرف المزيد من استراتيجيات التعلم ونتدرب عليها لنتمكن من االستفادة 

منها في العمل مًعا. فّكروا في المرات التي عملتم فيها مع اآلخرين. هل كان ذلك سهاًل دائًما؟

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير، ثم اختيار عدد قليل من التالميذ لمشاركة أفكارهم.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل خبراتهم في التعاون مع اآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: هل واجهت أي مجموعة مشكلة أثناء استكشاف تجربة الوثب؟ هل يمكن ألحدكم وصف إحدى المشكالت التي واجهت 
المجموعة والتحدث بأسلوب مهذب عند ذكر االختالفات أو الصعوبات؟

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ بينما يصفون ما حدث وتأمل المشكلة نفسها بداًل من إلقاء اللوم على بعضهم البعض.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة تجربتهم في استكشاف تجربة الوثب.

يقول المعلم ما يلي: أحياًنا عندما نعمل مًعا، يسهل علينا التعامل مًعا. وأحياًنا، ال يمكننا التوافق مًعا بسهولة. سنفكر اليوم في المزيد من 
المهارات ونتدرب عليها لمواجهة مشكلة قد تنشأ في مجموعتنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "عام جديد". لنتعرف على صديق جديد  11الصف الثالث االبتدائي
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اقرأ القصة.

عام جديد

كان رشاد متحمًسا لبدء العام الدراسي الجديد. وفي األسبوع األول، قابل جارته زينة وأصبحا صديَقين. قضى رشاد وزينة الكثير من الوقت في 
التحدث عن بناء األشياء، حيث يجمع بينهما الكثير من الصفات المشتركة. وكانا متحمسين لبدء مشروع جديد في الفصل، وهو كتابة وتمثيل مسرحية 

عن الحياة الصحية.

قال المعلم: "ستكتب كل مجموعة نص مسرحية، وفي البداية، حّددوا دور كل واحد منكم في هذا المشروع، ثم اتفقوا على القصة."

شعر رشاد وزينة بالسعادة ألنهما كانا في نفس المجموعة. وبدأت المجموعة في تحديد دور كل واحد منهم. يحب رشاد إنشاء األشياء؛ لذلك اختار دور 
إعداد متطلبات مشاهد المسرحية. أما زينة، فتحب صنع األشياء، ولذا اختارت تصميم األزياء. وأخذ باقي أفراد المجموعة أدوار كتابة النص 

والتخطيط للمسرحية.

ثم بدأوا في وضع أفكار القصة. كانت لدى رشاد فكرة جيدة. فقال: "ما رأيكم في رواية قصة عن سرعة الخيول المصرية." سخرت زينة من فكرة 
رشاد، وقالت: "يا لها من فكرة سخيفة؛ ليس لها عالقة بالحياة الصحية. أعتقد أنه ليس هناك أفضل من رواية قصة عن سارة أحمد. فسارة هي أول 

سيدة مصرية تفوز بميدالية أوليمبية".

تفاجَأ رشاد بأن فكرته لم تعجب صديقته وشعر بالحرج، ثم قال غاضًبا وهو عابس الوجه وعاقدًا ذراعيه:"لم تعجبني فكرتِك أيًضا، وإذا لم توافقوا على 
فكرتي، فسأنسحب من المجموعة."

الدرس

5

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تعّرف شخصيات قصة جديدة واالندماج معهم.  
تطوير استراتيجيات للتعامل مع السلوك   

العدواني.

تجهيز ورقتي ملصقات. يحمل أحد الملصقين عبارة: "يريد 
رشاد أن ُيرضي زينة"؛ لذا يوافق على فكرتها بكتابة مقال يدور 

حول سارة أحمد"، بينما يحمل الملصق اآلخر عبارة: "يقترح 
رشاد شرح كل فكرة وأخذ تصويت المجموعة عليها".

كتاب التلميذ  التعاطف  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

التعاطف:
إظهار التعاطف عند   

التواصل مع اآلخرين.

تعلَّم لتعمل

التعاون:
احترام آراء   

اآلخرين.

تعلَّم لتكون

القدرة على التحمل:
تقييم المواقف   

العصيبة )المتوترة( 
وتحليلها.
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ُيدعى رشاًدا. تذكروا العام الماضي، قرأنا عن نور وعائلتها وأصدقائها. ورشاد شخصية جديدة يدرس في الصف الثالث االبتدائي مثلكم. 
سيساعدنا على التعلم خالل هذا العام. اتبعوا اإلرشادات بينما أقرأها.

ملحوظة للمعلم: يمكنك التعديل على طريقة قراءة القصة حسب مستوى القراءة والكتابة للتلميذ ضع في اعتبارك تقسيم بعض التالميذ 
لقراءة القصة في مجموعات صغيرة أو اختيار عدد قليل من التالميذ الماهرين في القراءة ليقرأوا على زمالئهم بصوت عاٍل.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة القصة بصوٍت عاٍل. التوقف عن القراءة لشرح الكلمات غير المألوفة للتالميذ عند الحاجة. بعد قراءة القصة، 
اطرح األسئلة التالية مع التوقف ليتمكن التالميذ من مناقشة اإلجابات مع زميل مجاور، ثم استخدم عصّي األسماء الختيار تالميذ لإلجابة 
نيابة عن باقي الفصل. تشجيع التالميذ على الرجوع إلى القصة إذا لزم األمر لإلجابة عن كل سؤال. وتشجيع التالميذ على تقديم أدلة من 

القصة وتسهيل سير المناقشة بطريقة مالئمة.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على اتباع اإلرشادات أثناء القراءة. هّيا لنجيب عن بعض األسئلة عن القصة.
اذكروا أسماء شخصيات القصة.  
ماذا نعرف عن الشخصيات؟  
عّما تدور أحداث القصة؟  
بماذا تشعر الشخصيات؟  

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة عن األسئلة مع زميل مجاور.

2. يقول المعلم ما يلي: فكروا ملًيا في أحداث القصة، سنمارس العصف الذهني لطرح مختلف األفكار التي يمكننا التفكير فيها بشأن 
تصرف رشاد في هذا الموقف الصعب.

يقوم التالميذ بما يلي: ممارسة العصف الذهني لطرح األفكار في ثنائيات أو مجموعات صغيرة العدد. )سيوفر هذا األمر فرصة 
للتالميذ للتدرب على المهارات الحياتية: التعاطف والقدرة على التحمل(.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت كاٍف ليناقش التالميذ أفكار بعضهم البعض.

3. يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة حول تصرف رشاد للتعامل مع المشكلة التي يواجهها في المدرسة.

يقوم المعلم بما يلي: بدء مناقشة لتشجيع التالميذ على التفكير في طرق قد يستعين بها رشاد في حل المشكلة، مثل:
ممن يستطيع رشاد طلب المساعدة؟  
كيف يمكن أن يصف رشاد ما حدث من زينة؟  
ما األدوات التي يمكن لرشاد استخدامها لحل المشكلة؟  

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل أفكار التالميذ بينما يشاركونها حسب االستراتيجية المستخدمة في التعامل مع المشكلة. على سبيل المثال، 
إذا اقترح التالميذ أن يخبر رشاد زينة بما أغضبه فسجل االستراتيجية كاآلتي:"كن أميًنا وعبر عما ُيغضبك".

يقول المعلم ما يلي: تشكل أفكاركم بداية جيدة. تعلمنا أن التعاون إحدى المهارات الحياتية المهمة جًدا للعمل المثمر مع اآلخرين. ال تنسوا 
أن التعاون يعني أن يحترم بعضنا آراء بعض. هل تعتقدون أن زينة أحسنت التعاون في هذه القصة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ على استخراج دليل من القصة لشرح سبب وجهه نظرهم.

4. يقول المعلم ما يلي: تعرفون بعض طرق التعامل مع موقف صعب مثل ذلك الذي يواجهه رشاد مع زميلته زينة. لنلِق نظرة على أمثلة 
أخرى لتعامل األصدقاء مع سلوك جارح تعرضوا له. من فضلكم، افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "ماذا تفعل إذا؟". لنقرأ اإلرشادات مًعا.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: صل كل موقف بالتصرف المناسب مما يلى: ربما تكون هناك أكثر من إجابة صحيحة.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة المواقف الواردة على الجانب األيمن وتوصيل كل منها بأحد التصرفات الواردة على الجانب األيسر.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة الوقت للتالميذ الستكمال توصيل السلوك الُمسيء بالتصرف المناسب له. والتجول في أرجاء الفصل أثناء عمل 
التالميذ لمساعدتهم إذا كانوا يواجهون صعوبات.

5. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. لنستكمل قراءة القصة لنكتشف تصرف رشاد في المشكلة التي يواجهها في الفصل. افتحوا كتاب التلميذ 
على صفحة "طلب المساعدة". هذه المرة، خذوا بعًضا من الوقت لقراءة القصة بمفردكم في صمت. ال توجد مشكلة إن لم تتعرفوا على 

بعض الكلمات. سنقرأ القصة ونفكر فيها مًعا في خالل ثواٍن معدودة.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقًتا كافًيا لقراءة القصة. إذا تعثر التالميذ في القراءة بمفردهم، فشجعهم على تحديد كلمات معروفة 
ومراجعة النص والصور بهدوء حتى يستأنف التالميذ قراءة القصة مًعا.

القدرة على التحمل

التعاطف

1. سخر صديقك من زميل لكم في الفصل.
أ. أطلب من زميلي التوقف عن هذا 

الفعل.

2. حاول صديقك دفعك إلى القيام بشيء ال ترغب في 
القيام به.

ب. أطلب المساعدة من شخص بالغ أثق 
به.

ج. أبتعد عنه وأعثر على أصدقاء آخرين.3. ال يستمع صديقك إلى أفكارك.

4. أفشى صديقك سرك لزمالئك اآلخرين في الفصل.
د. أستمع إليه، وأقدم الدعم له، وأتحدث 

معه.

هـ. أسكت وأنسحب.5. نشر صديقك شائعات عن زميل آخر لكم في الفصل.

و. أطلب منه أن يعتذر.
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صل التصرف الذي من المحتمل جًدا أن تتخذه في كل موقف. ربما تكون هناك أكثر من إجابة صحيحة.

ماذا تفعل إذا...
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يقوم التالميذ بما يلي: قراءة القصة في صمت.

يقول المعلم ما يلي: لنقرأ القصة مًعا بصوت عاٍل. الحظنا كيف يعكس حديث الشخصيات الكثير من المشاعر. وبينما تقرأون، تدربوا على 
أسلوب الُجمل بنبرة صوتكم.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لقراءة القصة، حيث يقرأ كل تلميذ جملة واحدة. وبينما يقرأ التالميذ الُجمل 
االستفهامية أو التعجبية أو الجمل التي تحمل صيغة األمر، شجعهم على التفكير في كيفية التعبير بنبرة صوتهم عن هذه األساليب. اقرأ 

القصة بصوت عاٍل مع التالميذ عند الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: القراءة.

6. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. لقد قرأتم الكثير من التعبيرات. قدم والدا رشاد وأخته له النصح. واآلن عليه أن يتخذ قراًرا يخص تصرفه 
عند العودة إلى المدرسة. سنستخدم استراتيجية على الحياد لنناقش األفكار التي عليه أن يستخدمها.

يقوم المعلم بما يلي: تعليق ملصقين على حائطين متقابلين في الفصل. يحمل أحد الملصقين عبارة: "يريد رشاد أن ُيرضي زينة"، لذا يوافق 
على فكرتها بكتابة مقال يدور حول سارة أحمد". بينما يحمل الملصق اآلخر عبارة: "يقترح رشاد شرح كل فكرة وأخذ تصويت المجموعة 
عليها". ثم توضيح كيف سيستخدم التالميذ االستراتيجية التعليمية على الحياد لتحديد ما هو أفضل الحلول لرشاد. يتحرك التالميذ إلى 

الجانب الذي يعبر عن آرائهم ليتجمعوا مع التالميذ اآلخرين ممن لديهم نفس اآلراء، كما يجوز أن يظل التالميذ "على الحياد" في منتصف 
الغرفة إذا كانوا مترددين. ويناقش التالميذ رأيهم بدليل إلقناع اآلخرين الموجودين في الغرفة ليتوافقوا معهم. وعندما يغّير التالميذ آراَءهم، 

ينتقلون إلى المنطقة التي تتوافق معهم في الغرفة.

يقوم التالميذ بما يلي: التحرك ناحية الجانب من الفصل الذي يوافق رأيهم ثم طرح أسئلة. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ 
للتدرب على المهارة الحياتية: التعاون(.

7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة الجزء األخير من قصة "اتخاذ القرار" في كتاب التلميذ بصوت عالٍ في الفصل. طرح مناقشة عن كيفية حل 
التالميذ خالفاتهم، إذا سمح الوقت.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن كيفية التعامل مع السلوك الُمسيء. إن أهم جزء في التعامل مع أي خالف هو مراعاة مشاعر 
اآلخرين. والكلمة الدالة على ذلك هي التعاطف. ما األمثلة على التعاطف التي قرأتها أو تعلمتها اليوم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم جميًعا على العمل الذي أنجزتموه اليوم. تذكروا اتباع بعض االستراتيجيات التي تعلمتموها اليوم عند 
مواجهتكم ألي مشكلة صعبة. غًدا سنستكمل التدريب على المهارات الحياتية؛ إذ إننا نبني أساًسا قوًيا للتعلم هذا العام.

التعاون
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اقرأ القصة.

اتخاذ القرار

في اليوم الدراسي التالي، عرض رشاد الحل الذي فكر فيه على المجموعة، وقال: "أعتقد أنه يجب علينا مشاركة أفكارنا وذكر سبب اعتقادنا بأن فكرتنا 
هي األفضل، ثم نجري بعد ذلك تصويًتا جماعًيا." 

قالت زينة: "هذه فكرة رائعة". ثم تبادل التالميذ األدوار في عرض أفكارهم.

وبعد االنتهاء، أجرى رشاد استبياًنا. فبدأ بإنشاء جدول لجمع البيانات. وسجل في العمود األول جميع أفكار قصة المسرحية. أما العمود الثاني، فتركه 
فارًغا بحيث يستطيع إضافة عالمات العّد لكل صّوت يحصل عليه. بدأ كل فرد في المجموعة في كتابة تصويتهم على مربع ورقي، ثم جمع رشاد المربعات 

الورقية ووضع عالمات العّد لكل صوت في جدول البيانات. وحصلت فكرتان على أعلى األصوات، وهما فكرة زينة وفكرة رشاد.

في البداية شعر رشاد بخيبة األمل بسبب عدم حصول فكرته على أعلى تصويت. قالت زينة: "حسًنا...، فالخيول يمكن أن تكون رياضية أيًضا. دعونا 
نكتب إحدى القصص باالستعانة بالفكرتين." كان رشاد سعيًدا للغاية أن المجموعة بأكملها توصلت إلى اتفاق يرضي الجميع. وقال: "هذه المسرحية 

ستكون رائعة ألن الجميع عمل على إخراجها بشكل رائع." وبعدها بدأت المجموعة في كتابة  نص مسرحيتهم.
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اقرأ القصة.

طلب المساعدة

في هذا المساء، كان رشاد يتناول وجبة العشاء برفقة والديه وأخته الصغيرة ياسمين. قال رشاد: "لن تصدقوا ما فعلته زينة اليوم." وأضاف حزيًنا: 
"كنت أفكر في رواية قصة عن سرعة الخيول المصرية، ولكن زينة سخرت مني. كان لدى باقي األطفال في مجموعتنا أفكار مختلفة أيًضا، ولم تعجبها 

أي من أفكارهم. ال أدري ما يجب أن أفعله!" ثم أوضح قائاًل: "نحن أصدقاء، ولكن يبدو أننا لم نعد نتقبل أفكار بعضنا ألننا لم نتفق على قصة 
المسرحية."

كان والدا رشاد سعيدين لرؤيته متحمًسا بشأن المسرحية، ولكنهما كانا قلقين من أسلوب تعامله مع اآلخرين. قالت والدة رشاد: أعتقد أنك من األفضل 
أن تتفهم فكرة زينة، فربما تغير رأيك." 

وأضاف والده: "بالطبع، هذه فكرة جيدة، ِلَم ال تسأل باقي أفراد المجموعة عن سبب اعتقادهم بأن فكرتهم هي األفضل؟ ثم يمكنكم إجراء تصويت 
جماعي."

كانت ياسمين تستمع إلى المحادثة، وقالت: "ال أظن أن هذه الفكرة ستنجح ؛ فزينة ستظل غاضبة منك. كل ما عليك فعله هو استبعاد فكرتك واالستعانة 
بفكرتها؛ وبهذا ستكون زينة سعيدة ويمكنك اللعب معها مجدًدا." وبينما كان رشاد يساعد في تنظيف طاولة الطعام بعد االنتهاء من تناول العشاء، أخذ 

يفكر في نصيحة والديه وأخته.
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نظرة عامة الدرس 6

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا في الدرس السابق عن كيفية التعامل مع السلوك الُمسيء. تعلمنا أن التعاطف هو كلمة مستخدمة لوصف مدى 
إدراكنا لمشاعر اآلخرين. هل تتذكرون موقًفا أظهرتم فيه تعاطفكم تجاه صديق لكم أو أسرتكم؟ يجب التأكد من توضيح ما تفكرون فيه. 

سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب.

يقوم المعلم بما يلي: طرح نقاش مختصر كتقييم غير رسمي لفهم المقصود بالتعاطف.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا كيفية استخدام المهارات الحياتية في المدرسة. إننا نتبنى كل هذه المهارات الحياتية في حياتنا اليومية 
خارج المدرسة. بعض األشياء التي نراها أو نسمعها في حياتنا اليومية هي في الحقيقة إعالنات تجارية أو إعالنات ترويجية. أعتقد أننا 

في حاجة إلى استخدام المهارات الحياتية عند سماع هذه اإلعالنات التجارية. تحدثوا في مجموعاتكم. برأيكم ما السبب؟

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة التجارب واألفكار في مجموعات صغيرة.

يقوم المعلم بما يلي: بينما يتناقش التالميذ، يستمع المعلم إلى ردودهم ثم يدلي هو بأفكاره وآرائه بناًء على كل تلك المناقشات التي جرت.

يقول المعلم ما يلي: لقد سمعت كثيًرا منكم يقول إن اإلعالنات التجارية تهتم بالتواصل حتى تجذبنا لشراء بعض األشياء، كما سمعت أيًضا 
أن اإلعالنات التجارية تستخدم أحياًنا بعض الخدع إلقناعنا. إنني أتساَءل ما إذا كان التفكير الناقد يساعدنا في أال ُنخدع. دعونا نستعين 
بخبراتنا في التفكير في اإلعالنات التجارية التي نشاهدها في التلفزيون أو اإلعالنات التجارية التي ُتعرض قبل بداية أي مقطع فيديو على 

اإلنترنت. ما اإلعالنات التجارية التي شاهدتها مؤخًرا؟ سأكتب قائمة على السبورة من ثالثة أو أربعة إعالنات تجارية؛ إذ إننا نمارس 
العصف الذهني لألفكار.

يقوم التالميذ بما يلي: تذكر اإلعالنات التجارية الحديثة.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تحليل االستراتيجيات الخاصة باإلعالنات   

التجارية الُمستخدمة في بيع منتٍج.
تحديد فعالية اإلعالن التجاري.  
التعاون في العصف الذهني ألفكار اإلعالن   

اإلذاعي.

يجهز المعلم بطاقات مع عينة من المنتجات للتدريب على 
اإلعالنات التجارية. تشمل المنتجات المقترحة:

شطيرة من مطعم محلي لألطعمة سريعة   
التحضير

إنساًنا آلّيًا  
كتاًبا  
لوحة ألعاب  
نكهة مشروب جديدة  
لعبة فيديو  
نكهة آيس كريم جديدة  

الدعاية  
الجمهور المستهدف  
إعالن تجاري  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
عينة من بطاقات المنتج  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التفكير الناقد:
تحديد المعلومات المتعلقة   

بالموضوع.
توضيح طرق التفكير.  

تعلَّم لتعمل

التعاون:
احترام آراء اآلخرين.  
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يقوم المعلم بما يلي: تسجيل اإلجابات على السبورة مع ترك مساحة خالية إلضافة معلومات أخرى.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. دعونا نفكر ما السبب وراء تذكركم لهذه اإلعالنات التجارية خصوًصا. هل هي الموسيقى؟ أم األشخاص؟ أم 
ربما المنتج نفسه؟

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل اإلجابات على السبورة.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة باألسباب المختلفة.

يقول المعلم ما يلي: هل هذا كل ما تتذكرونه، ولكن ما غرض اإلعالنات التجارية؟ ما الهدف من وراء اإلعالن التجاري؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة إجاباتهم.

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل اإلجابات على السبورة. االستعداد الستكمال المناقشة باختيار إعالن تجاري واحد لمناقشته.

ملحوظة للمعلم: اعرض على التالميذ إعالًنا تجارّيًا مشهوًرا، إن أمكن. يحدد التالميذ كيف أن اإلعالنات التجارية تلفت انتباههم وتشجعهم 
على الشراء. ووضح لهم كيف أن اإلعالن الترويجي في مجلة أو جريدة ما يمكن استخدامه كبديل لإلعالن التجاري.

يقول المعلم ما يلي: هيا نفكر في هذا اإلعالن. سنستخدم مهارات التفكير الناقد لتحليل االستراتيجيات المستخدمة في اإلعالن، ثم نقرر ما 
إذا كان اإلعالن يساعدنا في صنع خيارات مناسبة.

يقوم المعلم بما يلي: إجراء نقاش عن االستراتيجيات المستخدمة في اإلعالنات التجارية أو اإلعالنات الترويجية، وطرح أسئلة مثل:
لمن يتم توجيه اإلعالن التجاري؟ من هو الجمهور المستهدف؟  
ا من اإلعالن التجاري؟   ما الموسيقى المستخدمة؟ هل تمّثل جزًءا مهّمً
هل التغليف به ألوان زاهية؟ هل تجذب األلوان انتباهك؟  
هل يستعينون بشخصيات كرتونية أو شخصيات مشهورة في هذه اإلعالنات؟  
كيف يصيغون الكلمات حتى تعمل على إقناعك؟ )أمثلة: أنت في حاجة ماسة إلى هذا المنتج. يتميز هذا المنتج بسهولة   

استخدامه(.

بعد أن يشارك التالميذ بأفكارهم، اطرح عليهم سؤااًل حول ما إذا ساعدهم اإلعالن التجاري في اتخاذ الخيارات المناسبة. اطلب من بعض 
التالميذ توضيح أسباب اختيارهم لهذه اإلجابات.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة االستراتيجيات المستخدمة في اإلعالنات التجارية. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على 
المهارة الحياتية: التفكير الناقد(.

ملحوظة للمعلم: قد يملك التالميذ آراًء مختلفة عما إذا كانت اإلعالنات التجارية تساعد في اتخاذ الخيارات المناسبة. وإذا كان التالميذ 
لديهم آراء مختلفة، فشجعهم على سماع وجهات النظر المختلفة. على الحياد هي استراتيجية تساعد التالميذ على توضيح أفكارهم ثم 

الوصول إلى االستنتاج األخير. قسم الفصل إلى جانبين، أي لكل جانب وجهة نظر مختلفة، ثم يتحرك التالميذ ناحية أحد الجانبين أو إلى 
الجانب اآلخر وفًقا العتقاد كل منهم. يتحرك التالميذ المترددون ناحية منتصف الفصل )"على الحياد"(. اطلب من المشاركين من كل جانب 

في الفصل تقديم سبب منطقي، مع السماح للتالميذ بأن يتحركوا ناحية "الجانب اآلخر من الفصل" إذا اقتنعوا بحجج زمالئهم.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نفكر أكثر. سوف نحلل ما إذا كان محتوى اإلعالنات التجارية يساعدنا في اتخاذ القرار الصائب. من أهم 
الجوانب عند اختيار منتج جيد معرفة ما تتوقعه من المنتج. ما بعض الحقائق في اإلعالنات التجارية التي تساعدك في معرفة المنتج نفسه؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام االعالن التجاري الذي اخترته ثم توجيه التالميذ للبحث عن أمثلة عن حقائق قد تساعدهم في أن تكون 
خياراتهم صحيحة. تشتمل األسئلة على:

هل يدلك اإلعالن التجاري على طريقة استخدام المنتج؟  
لو كان المنتج طعامًا، هل يقدم أي حقائق عن قيمته الغذائية؟  
هل تستهدف اإلعالنات التجارية سًنا معيًنا أو بها احتياطات السالمة؟  
هل األسعار مدرجة مع المنتج؟  

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المالحظات عن محتوى اإلعالن.

يقول المعلم ما يلي: تمتلك الشركات العديد من استراتيجيات البيع. باعتبارنا مشترين، من الضروري معرفة ما نحتاج إليه وما ال نحتاج 
إليه. على سبيل المثال فإن اإلعالنات التجارية الخاصة بالسيارات توضح مزايا السيارات وكيف أنها تتيح لك ميزة التحدث في الهاتف 
وسماع الموسيقى أثناء القيادة، ولكن إذا كانت دواعي السالمة هي أكثر ما يهمني في األمر، فإن اإلعالن التجاري الذي يخص مزايا 

االتصال لن يمثل عاماًل مساعًدا في اتخاذ القرار المناسب. ما أهم ما يجب معرفته عن المنتج أيًضا في إعالناتنا التجارية للوصول إلى 
القرار الصحيح؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: توسيع دائرة الحوار حتى يتسنى له التأكيد على أن بعض االستراتيجيات المستخدمة ما إال عامل لجذب االنتباه، وأن 
االستراتيجيات األخرى هي التي توضح حقائق عن المنتج. مساعدة التالميذ في معرفة الفرق بين الحقائق التي ترشدهم إلى اتخاذ قرار 

التفكير الناقد
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الشراء الصحيح، والحقائق األخرى التي يقتصر الهدف منها على جذب االنتباه فقط.

يقول المعلم ما يلي: هل تساعدك اإلعالنات التجارية على اتخاذ القرار الصحيح؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد ما إذا كانت اإلعالنات التجارية تعطي معلومات كافية التخاذ القرارالصحيح.

3. يقول المعلم ما يلي: لقد تحدثنا عن أحد اإلعالنات التجارية. ويراودني سؤال: هل اإلعالنات التجارية األخرى تستخدم نفس 
االستراتيجيات؟ دعونا نرى شيًئا آخر. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "إعالنات تجارية".

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم التالميذ إلى مجموعات مكونة من ثالثة أو أربعة تالميذ للعمل سوًيا. مع مراعاة نقل التالميذ في مجموعات 
جديدة في هذه التجربة وفي تجارب تعلم أخرى. والتأكد من أن كل التالميذ في مجموعات قبل بدء إعطاء التعليمات.

يقوم التالميذ بما يلي: تكوين مجموعات على أن يكون كل تلميذ معه كتاب التلميذ وقلم رصاص

يقول المعلم ما يلي: دعونا نقرأ اإلرشادات مًعا ونستعرض االستراتيجيات الموضحة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تحّدَث مع مجموعتك عن أحد اإلعالنات التي شاهدتها، وِصف لهم االستراتيجيات المستخدمة 
في اإلعالن عن المنتج. ثم حدد ما إذا كانت كل استراتيجية ُتستخدم لجذب االنتباه أم لتقديم المعلومات.

ملحوظة للمعلم: إذا كانت اإلعالنات اإلذاعية أو إعالنات المجلة أو الجريدة متاحة، فاسمح للتالميذ بالدخول إليها ثم غير اإلرشادات على 
هذا األساس.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا سوًيا لتحديد اإلعالن التجاري الذي ستراجعونه. تأكدوا من أن كل شخص في المجموعة شاهد اإلعالن 
التجاري. إذا تم تحديد اإلعالن، فاستكملوا وابدأوا.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد اإلعالن التجاري الذي سيخضع للمراجعة. التعاون في استكمال الصفحة في كتاب التلميذ. )سيوفر 
هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: التعاون والتواصل(.

يقوم المعلم بما يلي: التجّول في أنحاء الفصل ومساعدة التالميذ حسب الحاجة. إذا لفت انتباه المعلم أن إحدى المهارات الحياتية ُتمارس 
أثناء المناقشة بين التالميذ، فمن الجدير اإلشارة إليها بشكل عابر. على سبيل المثال: "نادية، أعجبني أسلوب إنصاتِك إلى زميلِك، وهذا 

مظهر من مظاهر المهارات الحياتية وهو التعاون." إذا انتهى التالميذ، فسيطلب المعلم منهم مشاركة استنتاجاتهم مع الفريق اآلخر.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد رأيتكم وأنتم تستخدمون مهارات التواصل بشكل رائع. هل وجدتم إعالًنا تجارًيا يساعدكم في اتخاذ خيار 
صحيح؟ إذا حدث ذلك، فما الجزء األهم الذي ساعدكم في اإلعالن التجاري؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لإلجابة.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة قائمة بأجزاء اإلعالنات التجارية التي يستطيع أن يستخدمها التالميذ في اتخاذ القرار المناسب.

5. يقول المعلم ما يلي: لقد أبليتم بالًء حسًنا في تحليل هذه اإلعالنات التجارية. دعونا اآلن نعيد تجربة اإلعالن التجاري، ولكن من وجهة 
نظر البائع. لدي بعض المنتجات المكتوبة على البطاقات. سأعطي كل مجموعة بطاقة. مهمتكم هي ابتكار إعالن تجاري للمنتج على البطاقة.

يقوم المعلم بما يلي: تغيير تجربة التعلم وفًقا للمواد المتاحة وشكل اإلعالنات التجارية التي سبقت دراستها.
إعالن تجاري مصور )مثل تصويره للظهور في التليفزيون أو كمقطع فيديو على اإلنترنت( يبتكر التالميذ "مفهوم" إعالن   

تجاري يتضمن قصة مدتها 30 ثانية تحتوي على صور ونص يستطيع المشاهد رؤيتها على الشاشة. ويساعد النموذج المكون من 
أربعة مربعات للرسم الطالب على تصور الحبكة والتصميم مثل سلسة قصص الكرتون الفكاهية المصورة

إعالن إذاعي: يبتكر التالميذ حواًرا إلعالن إذاعي مدته 30 ثانية )به أصوات أو موسيقى( لبيع المنتج. يركز التالميذ على   
ابتكار قصة وذكر األوصاف اللفظية للمنتج التي يحتاجها المستمعون.

اإلعالنات التجارية المطبوعة: يبتكر التالميذ إعالًنا ترويجًيا يحتوي على صور، وألوان، ونص مكتوب.  

يقول المعلم ما يلي: ستبدأون اليوم كل في فريقه في العمل على تجربة اإلعالنات التجارية وعرضها غًدا، ثم سنحدد ما إذا كنا نرغب في 
شراء المنتج أم ال. هل هناك أي أسئلة تتعلق بكيفية ابتكار إعالنات تجارية؟

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: الرد على األسئلة بما يناسب حاجة الفصل ثم توزيع بطاقة منتج واحدة لكل مجموعة. هناك بطاقات مكررة. ثمة 
اقتراحات مذكورة لبطاقات المنتج، ولكن ال تتردد في ابتكار اقتراح خاص بك:

شطيرة من مطعم محلي لألطعمة سريعة التحضير  
إنسان آلي  
كتاب  
لوحة ألعاب  
نكهة مشروب جديدة  
لعبة فيديو  

 لجذب االنتباه أم الوصفاستراتيجية البيع
لتقديم المعلومات

الجمهور المستهدف: كل األشخاص 
الرائعين ممن هم في نفس سنك لديهم 

واحدة

عرض نتائج إحدى المنافسات مع منتج آخر

الموسيقى

التغليف بألوان زاهية 

االستعانة بمشاهير أو شخصيات كرتونية

اإلعالن عن الخصم أو ثمن المنتج

أخرى
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ث مع مجموعتك عن أحد اإلعالنات التي شاهدتها، وِصف لهم االستراتيجيات المستخدمة في اإلعالن عن  تحّدَ
المنتج. ثم حدد ما إذا كانت كل استراتيجية ُتستخدم لجذب انتباهك أم لتقديم المعلومات.

إعالنات تجارية

الدرس

6

هل يساعدك هذا اإلعالن التجاري على االختيار؟  

لماذا وِلَم ال؟ 

إعالن تجاري

التعاون

التواصل
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نكهة آيس كريم جديدة  

يقول المعلم ما يلي: عند تحديد المنتج الخاص بك، ُيجرى نقاش لبضع دقائق عن تفاصيل المنتج مع مجموعتك حدد ما الذي تبيعه ثم اذكر 
اسم المنتج واكتب في بداية الصفحة "منتج جديد: العصف الذهني".

يقوم التالميذ بما يلي: تخيل تفاصيل المنتج الجديد واسمه.

يقول المعلم ما يلي: إذا حصلتم على اسم المنتج، فاقرأ اإلرشادات في الصفحة مع فريقك. اليوم ستكون لديكم قليل من الوقت لممارسة 
ن من إقناعنا باتخاذ الخيار  العصف الذهني لألفكار. تذكروا أن هدفكم هو أن نشتري منتجكم. سنستمع لنرى هل إعالنكم التجاري تمّكَ

المناسب.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء الفصل واالستماع للتالميذ وطرح األسئلة لتوجيه تفكيرهم. التأكد من أن كل التالميذ سنحت لهم 
الفرصة في التعبير عن أفكارهم أثناء العصف الذهني. إذا لفت انتباهك أن إحدى المهارات الحياتية ُتمارس أثناء المناقشة بين التالميذ، 

فمن الجدير أن تشير إليها بشكل عابر.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى أفكار بعضهم البعض وتسجيلها إن أمكن، واختيار االستراتيجيات التي يودون اتباعها.

6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أعلم أنه سُتتاح لي الفرصة لرؤية عروض تقديمية رائعة في الدرس التالي. قبل أن ننتهي اليوم، هل تودون طرح أي 
أسئلة عن هدفكم غًدا؟

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أي أسئلة بشأن اإلعالنات التجارية.

صورأصواتكلمات
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قم بالعصف الذهني للوصول إلى أفكار مميزة عن إعالنك التجاري. استمع إلى أفكار كل فرد من أفراد مجموعتك، ثم اكتب كل 
األفكار في كتابك. تأكد من وضع اسم لمنتجك.

منتج جديد: العصف الذهني

اسم المنتج

كيف يمكننا جذب انتباه المشتري لمنتجنا؟ 

ما الذي ينبغي علينا ذكره عند وصف المنتج؟ 

ما الكلمات، واألصوات، والصور التي يمكننا استخدامها إلقناع الجمهور؟ 

ما األمور األخرى التي يجب علينا إضافتها؟ 
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نظرة عامة الدرس 7

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: يبدو أنكم متحمسون للغاية للعمل على العروض التقديمية اليوم. قبل أن نبدأ، أود أن أسأل: لماذا نتحدث عن اإلعالنات 
التجارية إذا كان موضوع تعلمنا عن المهارات الحياتية؟ سأستخدم عصى األسماء الختيار ثالثة تالميذ لمشاركة أفكارهم بعد إعطاء وقت 

التفكير.

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير، ثم اختيار ثالثة تالميذ لمشاركة أفكارهم. والسماح بالمناقشة عند الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: التفكير في المهارات الحياتية المستخدمة في دراسة اإلعالنات التجارية. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ 
للتدرب على المهارة الحياتية: التفكير الناقد(.

2. يقول المعلم ما يلي: إنني مسرور من هذا التواصل. ال تقتصر المهارات الحياتية على المهارات التي نتعلمها في المدرسة فقط؛ ألننا 
نمارس المهارات الحياتية في كل مكان. واآلن، حان الوقت ليبدأ كل واحد منكم تصميم إعالنه التجاري. أواًل افتحوا كتاب التلميذ على 

صفحة "منتج جديد: العصف الذهني". ومراجعة الصفحة لمدة دقيقة. عند االنتهاء انظروا إلّي؛ حتى أعرف أنكم قد انتهيتم.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة أفكار العصف الذهني بشكل مستقل.

3. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ، سنحتاج إلى تحديد متطلبات اإلعالنات التجارية. من يستطيع أن يوضح ما المقصود بالمتطلبات؟

يقوم التالميذ بما يلي: ذكر تعريفات وأمثلة عن المتطلبات.

يقوم المعلم بما يلي: المتطلبات هي عبارة عن كلمة ذكرت في الصف الثاني االبتدائي واستخدمت قلياًل في تشكيل مشروع تصميم التلميذ. 
وعلى المعلم إضافة توضيح وطرح أمثلة إذا واجه التالميذ صعوبة في تذكر الكلمة.

يقول المعلم ما يلي: لدينا بعض األمثلة على المتطلبات المستخدمة. دعونا اآلن نحدد ما المتطلبات التي نحتاجها لإلعالن التجاري.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى اقتراحات التالميذ وتدوين ما يتطابق منها مع القواعد على السبورة. ستعتمد المتطلبات علي الشكل 
الذي سيتم استخدامه لذا ينبغي مراعاة التالي:

الوقت المحدد لإلذاعة أو الفيلم )30 ثانية(  
مشاركة الجميع  
الموسيقى التي يمكن إضافتها أو ال يمكن إضافتها )لإلذاعة أو الفيلم(  
المقاس المحدد للطباعة  

التفكير الناقد

صورأصواتكلمات
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قم بالعصف الذهني للوصول إلى أفكار مميزة عن إعالنك التجاري. استمع إلى أفكار كل فرد من أفراد مجموعتك، ثم اكتب كل 
األفكار في كتابك. تأكد من وضع اسم لمنتجك.

منتج جديد: العصف الذهني

اسم المنتج

كيف يمكننا جذب انتباه المشتري لمنتجنا؟ 

ما الذي ينبغي علينا ذكره عند وصف المنتج؟ 

ما الكلمات، واألصوات، والصور التي يمكننا استخدامها إلقناع الجمهور؟ 

ما األمور األخرى التي يجب علينا إضافتها؟ 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
استخدام استراتيجيات المهارات الحياتية   

البتكار إعالن وعرضه.
االستماع بفعالية إلى اآلخرين أثناء عرضهم.  
تقييم أداء اآلخرين بصدٍق ووعي.  

تأكد من أن كل التالميذ في مجموعاتهم قبل بدء الحصة.

تقييم الزمالء  
المتطلبات  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
ورق إضافي )ورقة أو ورقتان   

لكل مجموعة(
أقالم تلوين  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التفكير الناقد:
تحديد المعلومات المتعلقة   

بالموضوع.
توضيح طرق التفكير.  

تعلَّم لتكون

المحاسبية:
تقديم تغذية راجعة فعالة.  
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4. يقول المعلم ما يلي: تعجبني الطريقة التي تتعاونون بها بعضكم مع بعض لتحديد متطلبات إعالناتكم التجارية. يمكننا اآلن بدء العمل. 
لقد بدأتم ببعض األفكار في كتاب التلميذ. راجعوا السؤال األول كفريق: كيف يمكنكم جذب انتباه المستمعين؟ خذوا وقًتا كمجموعة لتحديد 

طريقة واحدة لعرض منتجكم. ضعوا دائرة حول اختياركم في الكتاب.

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني لألفكار الختيار إجابة واحدة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ خطوة بخطوة خالل عملية تخطيط اإلعالنات التجارية ورسمها حسب الطريقة التي وقع عليها االختيار. 
تذكير التالميذ بالرجوع إلى أفكار العصف الذهني عند الحاجة. وتوفير ورق للمجموعات من أجل الرسم، أو التصميم، أو كتابة النص. 

إتاحة نحو 15 دقيقة من وقت العمل. التجول في أنحاء الفصل، وتشجيع التالميذ وتذكيرهم بوقت العمل المتبقي.

يقوم التالميذ بما يلي: االستعانة بالمعلومات لتصميم اإلعالن.

يقول المعلم ما يلي: أصبحتم اآلن جاهزين للتدرب على عرض إعالنكم. ستكون أمامكم 10 دقائق للتدرب، ومن ثم سنبدأ في عرض اإلعالن 
على بعضنا البعض. تذكروا أنه يجب على كل فرد في المجموعة المشاركة في العرض التقديمي.

يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على عرض اإلعالنات التجارية وتقسيم األدوار عند الحاجة بحيث يشارك كل فرد في المجموعة.

ملحوظة للمعلم: حدد الطريقة التي سيعرض بها التالميذ. قد ترغب في مشاركة أربع أو خمس مجموعات بعضهم مع بعض أو مشاركة كل 
مجموعة للعرض على الفصل بالكامل حسب الوقت. قد يكون من األفضل طباعة اإلعالنات التي تتّم مشاركتها في مجموعات أصغر أو في 

معرض التجول بحيث َتسهل رؤيتها.

5. يقول المعلم ما يلي: هل أنتم جاهزون لعرض إعالناتكم التجارية؟

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ أثناء تقديم العروض. مراجعة قواعد سلوك المستمعين. السماح لكل مجموعة بالعرض. وتقسيم 
المجموعات إلى ثنائيات من أجل التغذية الراجعة من الزمالء بمجرد انتهاء كل المجموعات من العرض. والتأكد أن الجميع لديه كتاب تلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: عرض اإلعالنات التجارية واإلنصات جيًدا.

6. يقول المعلم ما يلي: كان من الممتع االستماع إلى عروضكم التقديمية. اآلن وبعد أن تمكنا من االستماع إلى جميع اإلعالنات التجارية، 
ستقومون بعرضها مرة اخرى للحصول على تغذية راجعة من زمالئكم. لقد قمت بضم كل مجموعة إلى مجموعة أخرى لكي نقوم بتقييم 
أعمال زمالئنا. من فضلكم، خذوا كتاب التلميذ وافتحوه على صفحة "تقييم الزمالء". راجعوا اإلرشادات واقرأوا الصفحة، وانظروا إلّي 

عندما تكونون جاهزين.

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أي أسئلة توضيحية.

يقوم المعلم بما يلي: مراجعة الصفحة عند الحاجة، ومراجعة التوقعات الخاصة بالتغذية الراجعة من الزمالء. إخبار التالميذ بإتاحة وقت 
لتسجيل اإلجابات بين العروض التقديمية. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: المحاسبية.

يقوم التالميذ بما يلي: تقديم العروض وتقييم بعضهم بعًضا.

يقول المعلم ما يلي: إنني فخور بكم. كان أسلوبكم في التعبير جيًدا. رأيت تالميَذ يستمعون عن كثب ويحاولون كتابة تغذية راجعة جيدة 
لزمالئهم. واآلن، ستشاركون هذه التغذية الراجعة. وأود سماع مهارات تواصل جيدة أثناء مشاركتكم بعضكم مع بعض.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة بمسئولية.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أنحاء الفصل واالستماع إلى تعاون التالميذ.

7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد كان يوًما مميًزا. أظهرتم كيف يمكنكم استخدام المهارات الحياتية جيًدا بعدة طرق اليوم. من يرغب في مشاركة 
المهارات الحياتية التي أظهرها تلميذ آخر اليوم في الفصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة عن تلميذ آخر.

المحاسبية
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نظرة عامة الدرس 8

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم مشروع "شاِرك" الخاص بنا. هّيا نفكر مجدًدا فيما تعلمناه حتى اآلن. ُيسمى عنوان الفصل "تنمية 
مهاراتي". في رأيكم، كيف يمكننا أن نصبح أقوى خالل هذا الفصل؟ شاركوا أواًل مع الزميل المجاور، وبعدها سأختار بضعة تالميذ 

للمشاركة مع الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار أربعة أو خمسة تالميذ لمشاركة أفكارهم مع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: إننا نتحول إلى مفكرين أقوى ونبني مجتمًعا قوًيا من المتعلمين أثناء تعلمنا عن المهارات الحياتية. لنأخذ كتاب التلميذ 
ونراجع كيف أظهرنا المهارات الحياتية حتى اآلن. انظروا ما إذا كان بإمكانكم تحديد مثال واحد لكل مهارة حياتية في عملكم من الجدول.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة قائمة بالمهارات الحياتية المعروضة على السبورة: التعاون، والتواصل، وإدارة الذات، والتفكير الناقد، وحل 
المشكالت، وصنع القرار والتعاطف. ثم توزيع كتاب التلميذ. وإتاحة  وقت لكل تلميذ في المجموعة لالشتراك في المناقشة. سيوفر هذا 

األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارات الحياتية: التفكير الناقد.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة األنشطة والمهارات الحياتية التي يتم التدرب عليها كل يوم. التركيز على الطريقة التي تّم من 
خاللها االستفادة من كل مهارة حياتية.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أشياء مهمة تودون ذكرها عن عملكم. يتمثل مشروع "شارك" الخاص بنا في ابتكار وسيلة لمساعدتنا في تذّكر 
المهارات الحياتية واستخدامها طوال العام. ستتضمن هذه الوسيلة ثالثة أجزاء: قائمة مرجعية، وأهدافًا شخصية، وميثاق الفصل. دعونا 

نراجع تقييمنا للمشروع قبل أن نبدأ اليوم. من فضلكم، افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أقّيم نفسي" في نهاية هذا الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: مراجعة بنية ومحتوى مقياس التقييم المتدرج الذاتي للتالميذ لتوضيح توقعات مشروع "شارك". إذا لم يكن أحد 
التالميذ على دراية بطريقة استخدام مقاييس التقييم المتدرجة وسبب االستخدام، فاطلب من تلميذ التحدث عن خبرته بمقياس التقييم 

المتدرج في الصف الثاني االبتدائي.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة أي أسئلة وطرحها.

2. يقول المعلم ما يلي: اآلن، وبما أننا على معرفة بالتوقعات، فلنبدأ في الجزء األول من مشروعنا. لقد تعلمنا عدًدا من االستراتيجيات 

التفكير الناقد
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أقّيم نفسي

   

المحتوى الدراسي


أستطيع حل إحدى المشكالت 

بمساعدة المعلم أو الزمالء.

 
أستطيع حل إحدى المشكالت 

بشكل مستقل.

  
أستطيع حل إحدى المشكالت بشكل 

مستقل بأكثر من طريقة.

جودة األداء


تحدثت بصوت منخفض أو كان من 

الصعب فهم ما أقوله.

 
تحدثت بوضوح.

  
تحدثت بوضوح بتعبيرات ممتازة.

المهارات الحياتية


عملت بمفردي.
 

عملت مع مجموعتي.

  
عملت مع مجموعتي وساعد بعضنا 

بعًضا.

ن النجوم التي تصف مجهودك اقرأ كل عبارة. بالنسبة لكل صف، لِوّ

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
استعراض االستراتيجيات الُمستخدمة في   

المهارات الحياتية.
تحديد أهداف شخصية.  

استخدم مالحظات الصقة أو بطاقات صغيرة   
الحجم واكتب اسم كل تلميذ على بطاقة. سيستخدم 

التالميذ البطاقات في نهاية الدرس.
ضع في اعتبارك كتابة أهدافك الخاصة كنموذج   

للتالميذ. استخدم الصفحة في كتاب التلميذ بعنوان 
"أهدافي" كمرجع.

كتاب التلميذ  الثناء  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التفكير الناقد:
تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع.  
توضيح طرق التفكير.  

تعلَّم لتكون

إدارة الذات:
استعراض التقدم فى تحقيق   

األهداف.
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طوال هذا الفصل. هيا نضمها إلى قائمة مرجعية. ستساعدنا األشياء التي نسجلها على تذّكر المعلومات. في رأيكم، لماذا ستساعدنا كتابة 
القائمة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: جيد. إذا كانت لدينا قائمة مكتوبة، فسنكون قادرين على الرجوع إليها طوال العام أيًضا. افتحوا كتاب التلميذ على 
صفحة "االستراتيجيات التي أستخدمها" واقرأوا اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى الصفحة الصحيحة وقراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: يتمثل هدفنا اليوم في تسجيل االستراتيجيات التي يمكن استخدامها في الفصل وغيره من األماكن. هناك بعض 
االستراتيجيات المكتوبة لمساعدتنا على البدء كما ترون. فلنبدأ العمل في الصفحة مًعا. فكروا مجدًدا فيما تعلمناه عن التفكير الناقد. 

مارسوا العصف الذهني لألفكار مع زميل مجاور أواًل، وبعدها سنكتب قائمة باالستراتيجيات مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقًتا لمشاركة األفكار، ثم توجيه التالميذ من خالل العصف الذهني مع المجموعة بالكامل. ثم تسجيل 
االستراتيجيات على السبورة. يمكنك أن تطلب من التالميذ وضع االستراتيجية في سياق خبرة مروا بها ثم بمجرد إنشاء القائمة اطلب من 

التالميذ تسجيل اثنتين من االستراتيجيات على األقل في الجدول

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع الزميل المجاور وممارسة العصف الذهني مع المجموعة بالكامل.

يقوم المعلم بما يلي: متابعة العصف الذهني مع المجموعة بالكامل بحيث يتّم عرض مجموعة متنوعة من االستراتيجيات لكل مهارة حياتية. 
واختيار تالميذ آخرين لمشاركة األفكار، ثم تسجيلها على السبورة، ومالحظة التالميذ ومساعدتهم عند الحاجة.

االستراتيجيات المحتملة:
التفكير الناقد: انظر في كتاب التلميذ للمساعدة في تذكر ما تعلمته. أسال نفسي: هل إجابتي مفهومة؟  
إدارة الذات: أقيم تقدمي في إحراز أهدافي. أكون منظًما في عملي.  
التعاون: أشارك أفكاري وأحترم أفكار اآلخرين. وأستمع إليهم، أساعد أحد األشخاص عند الحاجة. أطلب المساعدة عند   

الحاجة.
التواصل: أكتب جماًل وأفكاًرا كاملة. أستمع إلى اآلخرين. أتحّدث بوضوح.  

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة االستراتيجيات وتسجيلها.

3. يقول المعلم ما يلي: يبدو أن جميعكم لديه فكرة جيدة عن المهارات الحياتية وطريقة استخدامها. ستساعدنا هذه القائمة جًدا على مدار 
العام. قوموا بطي الصف األخير من الصفحة بحيث يمكنكم العثور عليه بسهولة عندما تحتاجونه. واآلن، هيا نعمل على الجزء الثاني من 

مشروعنا. سنضع أهداًفا شخصية لنصبح أقوى. لقد تحّدثنا قلياًل عن األهداف، في رأيكم، لماذا يجب علينا التفكير في األهداف في 
فصلنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة فهمهم لكيفية االستفادة من األهداف.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا في بداية هذا الفصل عن إدارة الذات كمهارة حياتية. عندما نقرر تحسين أحد األشياء، يمكن للهدف مساعدتنا 
على التحسين. لنعد إلى الصفحة األولى من هذا الفصل: "المهارات الحياتية". وابدأوا في مراجعة ما كنتم جيدين فيه وما كنتم تعتقدون 

أنكم بحاجة إلى تحسينه في الدرس األول.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة األفكار األولية عن المهارات الحياتية.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ "أهدافي" عندما ينتهي جميع التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا الكثير منذ الدرس األول. دعونا نعيد التفكير في الفئة الثانية. لنفّكر مًعا. ما المهارتان الحياتيتان اللتان 
ترغبون في العمل عليهما؟ شاركوا األفكار مع الزميل المجاور أواًل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: تتمثل خطوتنا األولى في أن نصبح أقوى في تحديد ما نعمل عليه، بينما تتمثل الخطوة الثانية في وضع أهداف نرغب 
في تحقيقها. واليوم سنضع هدفين. من المهم أن نضع توقيًتا زمنًيا في االعتبار عند وضع الهدف. سنضع أهداًفا لتحقيقها عن طريق 

]تحديد إطار زمني مثل نهاية الشهر أو نهاية الفصل الدراسي[. ما الذي يجب علينا التفكير فيه عند وضع أهدافنا؟

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع المناقشة. توجيه التالميذ إلى القائمة الموجودة على السبورة للمساعدة في التفكير في المهارات الحياتية في 
سياقات الحياة الحقيقية.

التفكير الناقد

استخدم وقت التفكير لفهم أحد األسئلة والتفكير في إجابته قبل التحدث.

إدارة الذات

تحديد أهداف.

التعاون

االستماع إلى فريقي.

التواصل

الصف الثالث االبتدائي 18

الفصل األول: تنمية مهاراتيالفصل األول: تنمية مهاراتي

فكر مع زمالئك، ثم سجل استراتيجية واحدة أو اثنتين يمكن االستعانة بهما مع المهارات الحياتية األربع التالية.

االستراتيجيات التي أستخدمها

الدرس

8

3الصف الثالث االبتدائي
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اتبع اإلرشادات، ثم اكتب إجاباتك بخط جميل.

المهارات الحياتية

1. انسخ تعريف "المهارات الحياتية" الذي وافق عليه الفصل.

2. فيما يلي بعض المهارات الحياتية التي سنتعرف عليها في الفصل خالل هذا العام. ضع نجمة أمام المهارات التي تجيدها، ثم ضع دائرة حول 
المهارات التي تحتاج إلى تحسينها.

الدرس

1

أجيد تنظيم عملي والحفاظ على تركيزي. 

أبتكر وأعرض أفكاري بطرق عديدة. 

أحل المشكالت التي تواجهني بطرق عديدة وأساعد اآلخرين.

أستطيع أن أعبر عن أفكاري بطرق مختلفة.

أشرح ما أفكر فيه بسهولة.

أحب تحديد أهدافي وأعمل على تحقيقها.

أستمع جيًدا إلى آراء اآلخرين وأحترمها.

أهتم بمشاعر اآلخرين عندما نلعب أو نعمل سوّيًا. 

استراتيجيات يجب تنميتهامهارة أريد تنميتها

19الصف الثالث االبتدائي
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اتبع اإلرشادات في كل سؤال.

أهدافي

1. اكتب اثنتين من المهارات الحياتية التي ترغب في تنميتهما، ثم اكتب استراتيجيتين يمكن االستعانة بهما في تنمية كل مهارة. 

2. اكتب مهارة حياتية واحدة تعتقد أنك تجيدها، ووضح سبب تفكيرك.
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يقول المعلم ما يلي: تذكروا أننا نستخدم االستراتيجيات للوصول إلى أهدافنا. ستكون لكل منا أهداف مختلفة. فكروا فيما ترغبون في 
تحسينه كمتعلمين في الصف الثالث االبتدائي وما االستراتيجيات التي ستستخدمونها.

يقوم المعلم بما يلي: تقديم أمثلة لألهداف من عنده أو عدة أمثلة عامة من أجل تحسين المهارات الحياتية. على سبيل المثال: "سأشرح 
فكرتي في سؤال واحد على األقل في كل درس" أو "سأتدرب على االستماع إلى أفراد مجموعتي عن كثب عندما نعمل مًعا".

توجيه التالميذ إلى العمل مًعا بمفردهم بعد أي مناقشة أخرى. قد تشمل األسئلة الخاصة بتوجيه فكرة التلميذ:
ما المهارات التي تتقنها؟  
ما المهارات التي يمكنك تحسينها؟  
ما المهارات التي قد تستخدمها لتتحسن؟  
من الذي قد تطلب منه المساعدة؟  

سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: إدارة الذات.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل بمفردهم لوضع األهداف.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ بوضع كتاب التلميذ جانًبا عندما ينتهون. ثم توفير بطاقات صغيرة عليها أسماء التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: لنأخذ وقًتا اليوم للثناء على صديق في الفصل. عندما يثني أحد األشخاص على شخص آخر، فإنه يتحدث عن هذا 
الشخص بلطف. وقد يكون هذا الثناء مثل "أحب طريقتك في االبتسامة في وجهي في الصباح بشكل دائم" أو "تسمح لي باستخدام اللوازم 

الفنية الخاصة بك". من يمكنه مشاركة عبارة ثناء تلقاها مؤخًرا؟

يقوم التالميذ بما يلي: تقديم أمثلة أخرى.

يقول المعلم ما يلي: سأعطي لكل منكم بطاقة عليها اسم تلميذ آخر. اكتبوا عبارة ثناء لهذا التلميذ عن الطريقة التي يستخدم بها مهارة 
حياتية في الفصل دون أن تتحدثوا، ثم انضموا إلّيَ في ختام درس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: إخبار التالميذ بأاّل يكتبوا أسماءهم على البطاقة. ووضع جميع قصاصات الورق في السلة أو في حاوية أخرى. 
سُتستخدم هذه القصاصات لبدء اليوم التالي.

4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على العمل الذي أنجزتموه اليوم. أنا متحمس لرؤية المالحظات التي كتبتموها لزمالئكم. سنتشارك تلك 
المالحظات غًدا أريد أن أخبركم أنني وضعت أهدافي أيًضا. هل ترغبون في سماع أهدافي؟

يقوم المعلم بما يلي: مشاركة أهدافه لألسابيع القليلة المقبلة. وتشجيع التغذية الراجعة من التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: تقديم تغذية راجعة.

إدارة الذات
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نظرة عامة الدرس 9

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: كتب كل منكم عبارة ثناء لتلميذ آخر عندما كنا ننهي درسنا السابق. سأعطي تلك البطاقات لكل منكم اآلن.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة البطاقات ومشاركتها إذا رغبوا في ذلك.

يقول المعلم ما يلي: ما أثر البطاقات عليكم وعلى مشاعركم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: التعاطف(.

يقوم المعلم بما يلي: إدارة مناقشة عن المشاعر، ولماذا يساعدنا الثناء على اآلخرين في الشعور بالرضا عن أنفسنا وفي أن نصبح أقوى.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد الحظت خالل دروسنا عن المهارات الحياتية أنكم جميًعا تتحولون إلى تالميذ أقوى. ُيسمى عنوان هذا الفصل: 
"تنمية مهاراتي" سأختار ثالثة تالميذ آخرين اليوم لمشاركة كيف أصبحوا أقوى.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة 10 ثواٍن على األقل قبل اختيار تالميذ لم يشاركوا في الدرس السابق. ثم إتاحة الوقت لتشجيع التالميذ على 
التصور الذاتي.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكار تساعدهم على أن يصبحوا أقوياء.

3. يقول المعلم ما يلي: لنواصل العمل على مشروع "شارك" الخاص بنا. وضعنا باألمس قائمة مرجعية ومجموعة من األهداف الشخصية. 
وسنعمل اليوم مًعا لوضع ميثاق للفصل سنستخدمه طوال العام. سنحتاج إلى أفكار الجميع وتعاونهم. في رأيكم، ما نوع األشياء التي 

يجب أن يتضمنها ميثاق الفصل ؟ ما الذي سيساعدنا في أن نصبح متعلمين أقوياء وفريًقا جيًدا؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: بدء العملية بتقسيم التالميذ إلى مجموعات من أربعة أو خمسة.

رنا ميثاق الفصل باستخدام المهارات الحياتية التي نتعلّمها وسيساعدنا هذا الميثاق طوال  يقول المعلم ما يلي: تعجبني أفكاركم. سيذّكِ
العام الدراسي في العمل مًعا وفي أن نصبح تالميذ ومواطنين أكثر قوة. إليكم الطريقة التي سنتعاون بها اليوم: سأطرح سؤااًل ثم 

ستعملون مع فريقكم للوصول إلى إجابة واحدة للمجموعة. وسنطلب من فرد واحد في كل مجموعة أن يقدم تغذية راجعة عن مجموعته 
للفصل؛ ومن ثم سنصل مًعا إلى قرار سديد. هل لديكم أي أسئلة؟

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أسئلة توضيحية.

التعاطف

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
التعاون لتصميم ميثاق للفصل.  
اتباع العملية الُمتفق عليها.  

تأّكد من وجود بطاقة ثناء لكل تلميذ. إذا لم تتوفر بطاقة لكل 
تلميذ، فأكمل البطاقات اإلضافية بحيث يحصل كل تلميذ على 

بطاقة في بداية الدرس.

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

نواتج التعلّم

تجهيزات المعلم للدرس

المهارات الحياتية

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

احترام التنوع:
الحصول على وجهات نظر متعددة   

ومتنوعة واحترامها لتوسيع مدارك الفهم 
وتعميقها.
التعاطف:

إظهار التعاطف عند التواصل مع   
اآلخرين.

المشاركة:
اإلدارة والتنظيم الفاعالن للمهام.  
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يقول المعلم ما يلي: أول قرار علينا اتخاذه هو: أي ثالث مهارات حياتية يجب أن نركز عليها؟ تحدث مع فريقك واختر اثنَتين من أفضل 
المهارات الحياتية التي تعتقد أننا يجب أن نتعلمهما.

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار ثالث مهارات فقط. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: احترام 
التنوع(.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء الفصل واالستماع إلى المناقشات. طرح األسئلة لمساعدة التالميذ على المضي قدًما إذا كانت 
لديهم صعوبة في اتخاذ القرار. بمجرد أن يكون التالميذ مستعدين، اكتب االختيارات على السبورة. اطلب من فرد واحد من كل مجموعة أن 

يذكر المهارتين الحياتيتين. وضع عالمة حول تلك المهارة التي صّوَت لصالحها التالميذ. في حال عدم وجود قرار واضح، اجعل التالميذ 
يصوتون مرة أخرى لصالح المهارات الحياتية التي لديها أكبر عدد من األصوات.

يقول المعلم ما يلي: خطوتنا التالية هي اختيار الطريقة التي نريد كتابة اقرار بها ال تنسوا، علينا جميًعا أن نوافق. هل يجب علينا التركيز 
على االستراتيجيات؟ هل يجب علينا ذكر المهارة الحياتية ولماذا تعد مهمة في الفصل؟ تحدثوا إلى زمالئكم في الفريق للحصول على بعض 

األفكار. سنتشارك في بضع دقائق.

يقوم التالميذ بما يلي: التفكير في كيفية كتابة اقرار لكل مجموعة. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة 
الحياتية: المشاركة(.

ز ثالثة أمثلة لصياغة االقرار لكي يختار من بينها  يقوم المعلم بما يلي: السماح بالمناقشة. وفي حال توقع تبايًنا كبيًرا في الخيارات، فجّهِ
التالميذ. وبمجرد أن يختار التالميذ صيغة االقرار، حدد الثالث مهارات الحياتية للمجموعات. وستعمل أكثر من مجموعة على تعلم كل 

مهارة. بعد أن يكتب التالميذ بياناتهم، قم بتوجيه المجموعات مًعا لتكوين اقرار واحد.

ملحوظة للمعلم: شجع التالميذ على اكتشاف التشابه بين االقرارات وكيف يختلف بعضها عن بعض. على التالميذ توضيح أسبابهم لكل 
قسم وأوجه االختالف بينها.

يقول المعلم ما يلي: إن هذه العملية ليست سهلة، ولكنني فخور بأنكم تعملون مًعا لكتابة هذا اإلقرار المهم لفصلنا. سيقوم فرد واحد منكم 
بتبليغنا باقرار المهارة التي قمتم باختيارها. سأكتبها على السبورة بينما األخرون يستمعون ونفكر في كيفية ترابط الجمل مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: تقرير ومتابعة والتفكير في كيفية ترابط الجمل مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: في هذه المرحلة، قد يتعين عليكم تحديد ترتيب الجمل وما إذا كانت بحاجة إلى التغيير الطفيف لتبدو مترابطة.

يقول المعلم ما يلي: لقد أوشكنا على االنتهاء. أعتقد أن الجمل تبدو جيدة إلى اآلن، ولكن ينقصها شيء ما. لنضف جملة افتتاحية وجملة 
ختامية.

يقوم المعلم بما يلي: جعل كل مجموعة تختار تلميًذا واحًدا ليحدد الجملة االفتتاحية وتلميًذا آخر ليحدد الجملة الختامية. ثم قراءة الميثاق 
مع التالميذ وتقرير ما إذا كانت هناك تغييرات يجب أن تجرى. قراءة الميثاق مًعا شفهّيًا

4. يقول المعلم ما يلي: لقد نجحنا! أهنئكم على العمل مًعا لتصميم هذا الميثاق. ألنه قد يكون من الصعب الحصول على موافقتنا جميًعا 
على نفس الميثاق. لنفتح كتاب التلميذ على الصفحة التالية: "ميثاق الفصل". خذوا وقتكم في نسخ الميثاق في كتاب التلميذ الخاص بكم. 

وتأكدوا من أنكم تتهجون الكلمات بشكل صحيح وتكتبونها بخط جميل.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة الميثاق بحرص ثم إضافة صورة في نهاية الصفحة إذا أرادوا.

5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم مرة أخرى على عملكم مًعا على نحٍو رائع. من فضلكم التفتوا إلى زمالئكم في المجموعة واشكروهم على 
مساعدتهم لكم اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: شكر بعضهم بعًضا.

احترام التنوع

المشاركة
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نظرة عامة الدرس 10

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: اليوم سنأخذ الدرس األخير في الفصل األول "تنمية مهاراتي" بدأنا في الدرس السابق مشروع "شارك"، ميثاق 
الفصل. من منكم يود مشاركة أفكاره عن طرق مساعدة ميثاق الفصل في تعلمنا مًعا؟ سأختار التلميذ الذي سيرفع يده.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقًتا للتفكير، ومن ثم يختار من بين التالميذ الذين يرفعون أيديهم. السماح لثالثة أو أربعة تالميذ 
بالمشاركة. والتجهيز لعرض ميثاق الفصل الذي تم التحضير له من قبل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: لقد أعدت كتابة ميثاق الفصل حتى نتمكن جميًعا من تذكره. لنتحدث عن معنى وجود ميثاق لنا في فصلنا. هذه 
المرة سأستخدم عصّي األسماء لهذه المناقشة.

يقوم المعلم بما يلي: مشاركة ملصق الميثاق. واختيار ثالثة تالميذ بواسطة عصّي األسماء.

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح تفسيرهم لمعنى الميثاق.

يقول المعلم ما يلي: تعجبني تفسيراتكم. يعتقد بعض األشخاص أن الميثاق هو عقد أو وعد. في نهاية اليوم، سأناديكم جميًعا لتوقيع 
ع عليه. لكن أواًل، لدينا شيء  ع عليه كل منا كوعد على تقديم أفضل ما لدينا لنعمل مًعا كأصدقاء وكفصل. أنا أيًضا سأوّقِ الميثاق. سيوّقِ

آخر لنفعله.

يقوم المعلم بما يلي: تعليق الميثاق في مكان ما يمكن أن يراه جميع التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: نريد أن نكون قادرين على تذكر وعدنا؛ لذا لنخطط أن نكّرر ميثاقنا مًعا مرة كل أسبوع. سنحدد الموعد الحًقا، لكن 
أعتقد أنه سيكون ممتًعا أن نستخدم بعض اشارات الجسم أو اليد أثناء قراءة الميثاق هل يتذكر أحدكم اإلشارات باليد أو الجسم التي 

ساعدته في وقت من األوقات على تذكر شيء ما؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميذ الذين يمكنهم مشاركة التجارب. والتفكير في األغاني، أو القصائد، أو األفالم أو أي أماكن أخرى قد 
رأها كإشارات باليد أو الجسم. على سبيل المثال: رسم قلب باستخدام األصابع أو تحريك اإلصبع كإشارة لقول ال.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب.

3. يقول المعلم ما يلي: هذه أمثلة جيدة. لنَر أي الحركات باليد أو الجسم يمكننا استخدامها لُتذكرنا بالميثاق.

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
التعاون إلكمال ميثاق الفصل.  
استخدام االبداع الظهار تنميتهم لمهاراتهم.  
التقييم الذاتي لفهم المهارات الحياتية.  

انسخ ميثاق الفصل على ورقة كبيرة بما يكفي لُتعلق في 
الفصل حتى يتمكن جميع التالميذ من رؤيتها. اترك مساحة 

ع عليها التالميذ. فارغة في الورقة ليوّقِ

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
أقالم رصاص   
ملونة

تجهيزات المعلم للدرسنواتج التعلّم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتكون

إدارة الذات:
استعراض التقدم فى تحقيق األهداف.  
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يقوم المعلم بما يلي: إضافة الحركات إلى الجمل التي تقدم المهارات الحياتية. يمكن أن تمثل كل جملة حركة أو ثالث حركات اعتماًدا على 
محتوى وطول الجملة. وممارسة قراءة ميثاق كل مجموعة مع كل حركة. بمجرد انتهاء الجملة األولى، استمر في العملية إلى أن ينتهي 

التالميذ من تأليف الحركات الحركات الخاصة بالقسم الرئيسي للميثاق.

يقوم التالميذ بما يلي: االقتراح والموافقة على الحركات.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. هل تعتقدون أننا جاهزون لقراءة الميثاق بالكامل مًعا؟

يقوم المعلم بما يلي: دعوة جميع التالميذ إلى مقدمة الفصل أو إلى أي منطقة يمكن للجميع الوقوف فيها. مراعاة الوقوف في دائرة حيث 
يمكن للتالميذ رؤية بعضهم بعًضا في حال نسيان أي حركة أو جملة. مراعاة زيارة فصل آخر من الصف الثالث االبتدائي أو الفصول 

األصغر لمشاركة وتوضيح الميثاق كنموذج للتالميذ اآلخرين والفصول األخرى.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة الميثاق مع أداء الحركات مرتين أو ثالث مرات على األقل.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم هنئوا بعضكم على العمل الجيد، ثم عودوا إلى مقاعدكم. أخِرجوا كتاب التلميذ الخاص بكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تهنئة بعضهم بعًضا ثم إخراج كتاب التلميذ.

5. يقول المعلم ما يلي: شارفنا على االنتهاء من الفصل، ولدينا فرصة لالستمرار في إبداعنا. أبدعنا في كتابة الميثاق وابتكار الحركات 
المصاحبة له. اآلن عليكم أن ُتظهروا حسكم اإلبداعي بطريقتكم الخاصة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة  "تنمية مهاراتي". ثم اقرأوا 

اإلرشادات في صمت بينما أقرأها بصوٍت عاٍل.

يقوم التالميذ بما يلي: القراءة وبدء التفكير فيما يمكن فعله ليكونوا مبدعين.

يقول المعلم ما يلي: من منكم يود مشاركة ما يفكر فيه اآلن؟

يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالميذ بمشاركة أفكارهم حول ما يمكنهم فعله. ثم اطالع التالميذ على المستلزمات المتاحة لهم الستكمال 
الصفحة. والتأكد من أن مشاركة  بعض األفكار مع هؤالء الذين يجدون صعوبة في البدء.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: بينما تعملون في هذه الصفحة، سأناديكم لتوقيع ميثاقنا. يفضل العمل في هدوء عندما نكون مبدعين. أنا متحمس 
لرؤية أفكاركم.

يقوم المعلم بما يلي: بينما يعمل التالميذ، يجب التأكد من حصول الجميع على فرصة في توقيع الميثاق. تشجيع التالميذ أثناء عملهم. إذا 
وجد التالميذ صعوبة في المهمة، فشجعهم على التحدث مع زمالئهم بهدوء. عندما ينتهي التالميذ، شجعهم على المشاركة مع اآلخرين الذين 

أكملوا عملهم.

يقوم التالميذ بما يلي: استكمال المشروع اإلبداعي.

6. يقول المعلم ما يلي: لننهِ هذا الفصل بتقييمنا الذاتي. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "التقييم الذاتي" سنجري هذا التقييم مًعا خطوة 
بخطوة.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة كل عبارة وتوجيه التالميذ للتفكير في أفضل اإلجابات.

يقوم التالميذ بما يلي: متابعة واستكمال صفحة التلميذ. )سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة الحياتية: إدارة 
الذات(.

يقوم المعلم بما يلي: إن تبقى الوقت، فاستخدم رفع األيدي، وتكوين ثنائيات لمشاركة صفحة "تنمية مهاراتي" عند االنتهاء، اطلب من 
التالميذ أن يضعوا كتاب التلميذ جانبًا.

7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعلُّم. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لننِه اليوم بدعوة كل التالميذ للوقوف وقراءة الميثاق مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: الوقوف وقراءة ميثاق الفصل.

21الصف الثالث االبتدائي
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ابتكر طريقة تبين مهاراتك القوية. يمكنك كتابة قصة، أو شعر، أو رسم صورة، أو اختيار طريقة أخرى. وأضف بعض التفاصيل.

تنمية مهاراتي

الدرس
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أقّيم نفسي

   

المحتوى الدراسي


أستطيع حل إحدى المشكالت 

بمساعدة المعلم أو الزمالء.

 
أستطيع حل إحدى المشكالت 

بشكل مستقل.

  
أستطيع حل إحدى المشكالت بشكل 

مستقل بأكثر من طريقة.

جودة األداء


تحدثت بصوت منخفض أو كان من 

الصعب فهم ما أقوله.

 
تحدثت بوضوح.

  
تحدثت بوضوح بتعبيرات ممتازة.

المهارات الحياتية


عملت بمفردي.
 

عملت مع مجموعتي.

  
عملت مع مجموعتي وساعد بعضنا 

بعًضا.

ن النجوم التي تصف مجهودك اقرأ كل عبارة. بالنسبة لكل صف، لِوّ

إدارة الذات

21الصف الثالث االبتدائي

الفصل األول: تنمية مهاراتي

ابتكر طريقة تبين مهاراتك القوية. يمكنك كتابة قصة، أو شعر، أو رسم صورة، أو اختيار طريقة أخرى. وأضف بعض التفاصيل.

تنمية مهاراتي

الدرس

10
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

نادًرا  ما يشارك في المناقشات مع 
اآلخرين من خالل المساهمة باألفكار، أو 

االستماع، أو طرح األسئلة.
التحدث واالستماع أ.1.ب

يشارك في المناقشات مع اآلخرين من 
خالل المساهمة باألفكار، أو االستماع، أو 

طرح األسئلة.
التحدث واالستماع أ.1.ب

يشارك في المناقشات مع اآلخرين من 
خالل المساهمة باألفكار األصلية، أو 
االستماع باهتمام، أو طرح األسئلة 

المدروسة.
التحدث واالستماع أ.1.ب

ُيعّرف المهارات الحياتية، ويقدم أمثلة 
بمساعدة المعلم أو الزمالء. 

القراءة ز 1 أ، و

ُيعّرف المهارات الحياتية تعريًفا صحيًحا 
ويقدم أمثلة.

القراءة ز 1 أ، و

ُيعّرف المهارات الحياتية تعريًفا صحيًحا 
ويقدم أمثلة شخصية ذات صلة. 

القراءة ز 1 أ، و 

جودة األداء

يتعاون مع زمالئه عندما يطلب منه 
المعلم أو يدعمه لوضع ميثاق للفصل.

المجاالت المهنية أ.1.ب

يتعاون مع زمالئه لوضع ميثاق الفصل.
المجاالت المهنية أ.1.ب

يتعاون مع زمالئه لوضع ميثاق الفصل 
ويؤدي دور القائد، كما يشجع اآلخرين 

على المشاركة.
المجاالت المهنية أ.1.ب

يستمع إلى زمالئه في المناقشات 
التعاونية عندما يطلب منه المعلم أو 

يدعمه. التحدث واالستماع أ.1.هـ.

يستمع إلى زمالئه في المناقشات 
التعاونية كي يفهم أفكار اآلخرين.

التحدث واالستماع أ.1.هـ.

يستمع إلى زمالئه في المناقشات 
التعاونية كي يفهم أفكار اآلخرين، أو 

يوضح نقاطها أو تكوين الروابط بينها.
التحدث واالستماع أ.1.هـ.

المهارات الحياتية

يضع هدًفا ويقدم استراتيجية واحدة 
للمساعدة في تحقيق هذا الهدف 

بمساعدة المعلم أو الزمالء.
إدارة الذات

يضع هدًفا ويقدم استراتيجية واحدة على 
األقل للمساعدة في تحقيق هذا الهدف 

بشكل مستقل.
إدارة الذات

يضع هدًفا ويقدم عدة استراتيجيات 
واقعية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف 

بشكل مستقل. 
إدارة الذات

يستخدم عبارات عامة لشرح أفكاره أثناء 
مناقشة اآلخرين. 

التفكير الناقد

يستخدم تفاصيل مناسبة تدعم أفكاره 
أثناء مناقشة اآلخرين. 

التفكير الناقد

يستخدم تفاصيل مناسبة، ويستطيع 
اإلجابة عن أسئلة لدعم أفكاره أثناء 

مناقشة اآلخرين. 
التفكير الناقد

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
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الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

من أكون؟

)الحياة الصحية(

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم
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عظرة يامة ينا اللصة

احلا  ينا لحة افلا

يلتكشف التالميذ الطريقة التي تعمة بها أجلامنا. يكتشف التالميذ العادات اكتِشف
التي تحافظ ينا لحة أجلامنا وتجعنها تعمة بشكٍة لحيح.

2

يتعّرف التالميذ وظيلة أجزاء محددة من الجلا )مثة الجند الذي يحمي تعنَّا
الجلا(. يلتكشف التالميذ أهمية العناية بأجلامنا كي تعمة األجزاء 

واأليضاء بشكٍة لحيح.

6

يؤلف التالميذ ويرسمون كتاًبا لنتالميذ األلغر ين أجزاء جلا اإلعلان شاِرك
ووظائلها.

2

الربط بالقضايا
الصحة واللكانظ يجب ينينا الحلا  ينا لحتنا. يمكننا تعنّا تحلين تغذيتنا، ولحتنا، ولياقتنا. لقد تعنمنا 

الكثير ين النمو اللكاعي العالمي.

ن الدروسالولفالمكّوِ



68 اللصة الثاعيظ احلا  ينا لحة افلا

الحلا  ينا لحة الجلا

املهارات احياتية املتضمنة
الولفالُبعد

التفكير الناقد:تعنَّا لتعرف
تحديد المعنومات المتعنقة بالموضوع.  
توضيح طرق التلكير.  

التعاون:تعنَّا لتعمة
احترام آراء اآلخرين.  

لنع القرارظ
تحديد النتائج والنتائج المتوقعة.  

المشاركة:تعنَّا لتتعايش مع اآلخرين
 اإلدارة والتنظيا اللايالن لنمهام.  

إدارة الذات:تعنَّا لتكون
استعراض التقدم في تحقيق األهداف.  

المحاسبيةظ
تقديا تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:
مهارات القراءة، والكتابة والتوالة غير النلظي.  
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م مؤشرات التعلُّ
على مدار هذا الفصل، يسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعّلم التالية:

الرياضيات:
ج. األعداد والعمليات في نظام العّد العشري

1.أ. قراءة أيداد حتا 100000 وكتابتها باستخدام األرقام وبشكٍة موسع.

العلوم:
أ. المهارات والعمليات

1.أ. طرح أسئنة يمكن االستقصاء ينها من خالل اختبارات بليطة.
1.جـ وضع البياعات في جداول لنكشف ين األعماط.

1.د. وضع تللير قائا ينا دلية )مثة المالحظات واألعماط( و/أو بياعات.
1.و االستماع بلعالية إلا النقاشات واإليراب ين الموافقة ويدم الموافقة بناًء 

ينا دلية.
1.ز. تولية المعنومات إلا اآلخرين شلوّيًا أو كتابّيًا.

ج. العلوم الحياتية
1.أ. تحديد األجزاء الخارجية والداخنية لجلا اإلعلان ووظائلها )ينا سبية 

المثالظ يحمي الجند الجلا، يضخ القنب الدم، تهضا المعدة الطعام(.
1.ب. توضيح الرابط بين اللنوكيات الصحية ولحة اللرد )ينا سبية المثال، 

يمكن لممارسة الرياضة الحلا  ينا لحة القنب(.

التربية الفنية:
أ. إنتاج تصميمات فنية

2.ج إضافة تلالية إلا العمة اللني لتعزيز مغزاه.

ب. إنتاج تصميمات فنية
1.ب. ولف المعنا الذي تعبر ينه القطعة اللنية الشخصية.

1.جـ ابتكار أيمال فنية تعبر ين المحتوى الذي تّا تعنّمه في مجاالت المناهج 
الدراسية األخرى وتوضيحها.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
جـ. الصحة الغذائية وعلم األغذية

1.ب. ولف النتائج اللنبية لتناول الكثير من اللكريات أو الدهون.

المجاالت المهنية:
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

1.أ. تحديد مهارات التعامة الجيد مع اآلخرين في المدرسة والمنزل وتوضيحها 
)شامنة األعشطة المهنية المختنلة(.

1.ب. التعاون مع مجموية من التالميذ إلعجاز مهمة )بما فيها المهام المتعنقة 
بالمهن(.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية

1.جـ تعّرف البرعامج أو التطبيق المناسب الستكمال المهمة.
2.أ استخدام مجموية متنوية من األدوات لصنع منتجات رقمية تلتخدم النص 

وأشكااًل مختنلة من الرسوم البياعية، والمقاطع الصوتية، ومقاطع الليديو 
لتولية األفكار والمعنومات إلا الزمالء.

التفكير الحاسوبي:
الرياضيات:

جـ.1.ج تحديد األعماط الحلابية شامنة األعماط الُملتخدمة في مجمويات 
الجمع والضرب.

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.أ. قراءة عصوص بدرجة لعوبة تناسب الصف الثالث االبتدائي بملتوى يتلا بالدقة 
والطالقة لديا اللها.

1.جـ استخدام اللياق لتأكيد حلظ الكنمة أو التصحيح الذاتي لألخطاء وفهمها وإيادة 
قراءتها حلب الحاجة.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طرح أسئنة واإلجابة ينها لنداللة ينا فها النص، ينا أن تشير بوضوح إلا النص 

كأساس لإلجابات.
1.ب. ولف شخصيات القصة والمقارعة بينها )ينا سبية المثالظ للاتها أو دوافعها 

أو مشايرها(، وتوضيح كيف تلاها تصرفاتها في تلنلة األحداث.
2.أ تحديد الرسالة المحورية أو الدرس من النص وتوضيح طريقة عقنها من خالل 

التلالية األساسية.

و. فهم نص القراءة: النص الذي يحتوي على معلومات
1.أ. طرح أسئنة واإلجابة ينها لنداللة ينا فها النص، ينا أن تشير بوضوح إلا النص 

كأساس لإلجابات.
4.أ. طرح أسئنة واإلجابة ينها لتحديد معنا الكنمات والعبارات الدراسية والمحددة 

لنموضوع.
5.أ استخدام خصائص النص )مثة العناوين، والعناوين اللريية، ولون النص وجدول 

المحتويات( لتحديد موقع المعنومات المتعنقة بموضوع معين بلاينية.
5.ب استخدام العروض التقديمية المرئية والمعنومات الواردة في النص لولف ما ورد 

فيه من أفكار أساسية.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.ز. استعراض إتقان قوايد النغة واستخدامها في الكتابة والتحدث.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ. كتابة جمة كامنة باستخدام يالمات ترقيا، وحروف جر، وحروف يطف )و، ثا، ف( 
حلبما يكون مناسًبا.

ج. معلومات وآراء
1.أ. كتابة عصوص زاخرة بالمعنومات أو عصوص توضيحية لدراسة موضوٍع وعقة 

األفكار والمعنومات بوضوح.

د. العملية واإلنتاج والبحث
1.ب. االستعاعة بأسئنة الزمالء واقتراحاتها لصقة يمنية الكتابة.

1.جـ استعراض الكتابات اللردية ومراجعتها لصقنها.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ. المشاركة بلعالية في مجموية من المناقشات الجمايية مع الزمالء والكبار في 
مجمويات لغيرة ومجمويات أكبر.

1.ب. اتباع قوايد المناقشة المتلق ينيها.
1.جـ االستماع إلا المتحدث باهتمام واعتباه حتا آخر فقرة في البيان أو القصة.

1.هـ االستماع إلا المتحدثين من أجة التوالة، واإلدراك، والولول إلا فها لنموضوع 
أو الملألة، أو توضيح اللها أو تعميقه.

1.و االستلادة من أفكار اآلخرين في المناقشة والتعبير ين أفكارها بوضوح.
2.أ يرض موضوع، أو عص، أو سرد قصة، أو استعراض تجربة بالوقائع المالئمة 

والتلالية الوللية ذات الصنة.
4.أ. التحّدث بوضوح وبوتيرة ملهومة باستخدام عبرة لوت، وإيماءات، ولغة جلد 

مناسبة.
5.أ التحدث بجمة كامنة مع اتباع القوايد النغوية من أجة تقديا التلالية أو 

التوضيحات المطنوبة.
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أهداف التعنّاالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
اكتشاف ما يعنيه التمتع بجلا لحي.  
التمييز بين العادات الصحية وغير الصحية.  
وضع هدف التخاذ اختيارات لحية.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
تحديد العادات الصحية وتتبعها ينا مدار الوقت.  
تهيئة عشاط محلز لنلصة خالل الوقت الذي يحتاج فيه الطالب استعادة النشاط.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
اكتشاف كيلية قيام الجند بدور الحماية.  
إجراء تجربة الختبار تأثير واقي الشمس في الجند.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
تحديد طرق يمة العظام والعضالت مًعا في الجلا.  
تصميا عموذج إللبع يمكنه الحركة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
اكتشاف ما يحدث لنطعام يند تناوله.  
بناء عموذج لمعدة تهضا الطعام.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
تحديد أهمية الحقائق في عٍص مكتوب.  
تمثيل حركة الدم يبر الجلا.  
تأليف قصيدة شعرية ين القنب.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
تعنّا كيلية قياس النبض وتلجية معدل ضربات القنب.  
اختبار فروض ين تأثير ممارسة الرياضة في معدل ضربات القنب.  
تحنية عتائج االختبار.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
مراجعة التعنّا من خالل تلكير المجموية.  
تحديد خطوات يمنية الكتابة.  
التعاون لتحديد ملئوليات اللرد في المجموية.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التعاون لكتابة قصة ين القنب.  
االستعاعة بعمنية الكتابة في تنظيا الكتابة.  
تعدية كتابة الزمالء.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
إكمال يمنية الكتابة بعمنية إيادة الكتابة النهائية.  
التحّدث بثقة يند المشاركة.  
التلكير والتقييا الذاتي لجودة العمة واستخدام المهارات الحياتية.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل الثاني
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املواد املستخدمة
ورق مخططاتأقالم تنوينأقالم رلاصكتاب التنميذ

كريا واقي من الشمسورق منونبطاقات فهرسةأقالم رلاص منوعة

مقصشلاطاتبطاقة ورقيةقنا طباشير

يصير ليمونأكياس بالستيكيةشريط اللقخيط

مؤقتكمبيوترمقرمشاتورقة ملّطرة

مخطط استراتيجيات اللصة األول

الفصل الثاني

الحفاظ على صحة 
الجسم

من أكون؟

)الحياة الصحية(
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نظرة عامة الدرس 1
المواد الملتخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ اإلرشادات 1. المقدمة: وّظِ

التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: تعّلمنا الكثير في الفصل السابق عن "تنمية مهاراتي" بالتدرب على المهارات الحياتية التي نحتاجها للعمل 
واللعب مًعا جيًدا، كما استكشفنا عدة استراتيجيات للتعامل مع المواقف الصعبة و معالجتها. ما االستراتيجيات التي 

استخدمتموها مؤخًرا عند اللعب مع زمالئكم؟ هيا نستخدم وقت التفكير، ثم نشارك األفكار مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير، ثم مشاركة االستراتيجيات الُمستخدمة.

يقوم المعلم بما يلي: يرض مخططات استراتيجيات المهارات الحياتية التي تّا تصميمها في اللصة األول.

يقول المعلم ما يلي: عندما نفكر في الحفاظ على صحة فصلنا، فإننا نعرف أنه من المهم وجود استراتيجيات سليمة للعمل 
واللعب مًعا. سنبدأ اليوم فصاًل جديًدا بعنوان "الحفاظ على صحة الجسم". سنتعّلم عن استراتيجيات الحفاظ على صحة 

أجسامنا. وفي نهاية الفصل، سنشارك ما نتعلمه مًعا أو مع األشقاء الصغار. سيتمّثل مشروع "شارك" الخاص بنا في تصميم 
كتاب لتعليم اآلخرين كيف يمكننا الحفاظ على صحة أعضاء جسمنا. في رأيكم، ما الذي نحتاج إلى تعّلمه لتأليف هذا الكتاب؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقوم المعلم بما يلي: توسيع المناقشة الكتشاف ما يعرفه التالميذ ين الحلا  ينا لحة أجلامها. واألمثنة الواردة أدعاه تقدم أسئنة 
لتمديد فها التالميذ. تعمة هذه المناقشة التمهيدية كتقييا لنمعرفة الملبقة.

كيف يلايدك جلمك ينا العمة والنعب؟  
ما األطعمة التي تختارها لتكون بصحة جيدة؟  
تخية أعك لا تتناول فواكه أو خضراوات لمدة أسبوع. ما الذي سيلتقده جلمك؟  
لف ما يحدث لجلمك بعد ممارسة الرياضة.  

2. يقول المعلم ما يلي: سنقرأ قصة جديدة عن ياسمين ورشاد للتفكير في اتخاذ اختيارات صحية. انتقلوا إلى الصفحة األولى 
في الفصل: "اختيارات ياسمين". اقرأوا القصة في صمت بينما يقرأ زمالؤكم بصوت عاٍل جملة أو فقرة كاملة.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار مجموية من التالميذ لنقراءة بصوٍت ياٍل، ينا أن يقرأ كة تنميذ جمنة واحدة أو فقرة واحدة في كة مرة. 
تذكير التالميذ بإظهار مشايرها أثناء القراءة. 27الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ القصة.

اختيارات ياسمين

الدرس

1

عادت ياسمين إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي وهي تشعر بالتعب والملل. لم تكن سعيدة ونشيطة كعادتها. 

ذهبت إلى المطبخ وأخذت تبحث عن شيء لتتناوله. وفكرت هل تشرب مياه غازية أم عصير؟ فاختارت المياه الغازية، ثم فكرت ماذا ستتناول كوجبة خفيفة؟ 
هل تأخذ برتقالة أم قطعة من الكعك؟ كانت تعرف أن تناول الفاكهة مفيد للغاية، ولكنها ال تشتهيها، بينما اعتقدت أن الكعك ربما ُيشعرها بالسعادة. ذهبت 

ياسمين إلى غرفة المعيشة واستلقت على األريكة، ثم قامت بتشغيل التلفزيون.  

دخل بعدها رشاد ووالده إلى الغرفة وكانا يتصببان عرًقا، ثم جلس رشاد بجوار ياسمين التي صاحت قائلة: "مالبسكما مبللة".

وبناء  الذهن  على صفاء  يساعد  فالجري  نجري،  "كنا  قائاًل:  رشاد  أجاب 
جسم صحي."

رأت ياسمين رشاد وهو يدخل إلى المطبخ ليحضر برتقالة، ثم شرب كوبين 
من الماء. أما هي، فلم تكن على ما يرام. وأصيبت بالصداع بسبب تناول 

قطع الكعك وأصيبت بألم في معدتها بسبب المياه الغازية.

عاد رشاد بعد أن اغتسل ليجلس بجوار ياسمين ثم أطفأ التلفزيون. 

وقال: "يمنحني البرتقال المزيد من الطاقة. هيا لنلعب كرة القدم بالخارج يا 
ياسمين." 

تحمست ياسمين للفكرة على الفور؛ حيث اعتقدت أن الحركة قد تساعدها 
على تحسن حالتها، فأخذت تركض خلف أخيها األكبر بالخارج.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
اكتشاف ما يعنيه التمتع بجلا لحي.  
التمييز بين العادات الصحية وغير الصحية.  
وضع هدف التخاذ اختيارات لحية.  

قا بتصميا مخططين لتلجية مالحظات ين مناقشات التالميذ. 
أيِط ينوان "يادات لحية" لنمخطط األول وينوان "يادات غير 
لحية" لنمخطط اآلخر. ينّق هذين المخططين في مكان يمكن 

أن يراه جميع التالميذ.

كتاب التنميذ  يادة  
أقالم رلاص  
أقالم تنوين  
ورق مخططات  
مخطط استراتيجيات المهارات   

الحياتية من اللصة األول

عواتج التعنّا

تجهيزات المعنا لندرس

الملردات األساسية

المهارات الحياتية

تعنَّا لتكون

إدارة الذاتظ
استعراض التقدم في تحقيق   

األهداف.
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يقوم التالميذ بما يلي: قراءة القصة.

يقوم المعلم بما يلي: إجراء مناقشة ين أحداث القصة لنتأكيد ينا فها التالميذ والتدرب ينا استراتيجيات القراءة، مثة االستشهاد 
بالنص يند اإلجابة ين األسئنة والمقارعة بين الشخصيات. يمكن أن تتضمن األسئنةظ

يختار ياسمين ورشاد وجبات خليلة ومشروبات مختنلة. للوا شعوركا تجاه كة اختيار.  
ما النشاط الذي قام به رشاد بعد المدرسة؟ لف شعوره.  
ما فكرة رشاد لملايدة ياسمين لنشعور بصحة أفضة؟  

يقوم التالميذ بما يلي: تحنية النص ومشاركة أفكارها.

3. يقول المعلم ما يلي: يزداد تمكنكم من القراءة. لدى ياسمين ورشاد عّدة اختيارات التخاذها. اختار كل منهما نشاًطا، ومشروًبا، 
ووجبة خفيفة. ما قاما به وتناواله أثر في الطريقة التي شعرا بها. من منهما اتخذ اختيارات صحية جعلته يشعر بتحسن؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: في رأيكم، ماذا تعلمت ياسمين من هذه القصة؟ وما الفكرة الرئيسة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

ا. عندما نتخذ اختيارات مشابهة مرة بعد مرة، نطلق عليها "عادات".  يقول المعلم ما يلي: نتخذ جميًعا اختيارات مثل هذه يومّيً
توجد عادات كثيرة ستحافظ على صحتنا وستجعلنا نشعر بتحسن يمكننا صنعها. تدخل عادة ممارسة الرياضة مثل رشاد ضمن 

العادات الصحية. ما العادات الصحية األخرى التي يمكننا اختيارها؟ لنمارس العصف الذهني.

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني لألفكار.

يقوم المعلم بما يلي: يرض ورقة المخطط بعنوان "يادات لحية". استخدام يصي األسماء الختيار تالميذ لنمشاركة. تلجية أفكار 
التالميذ ينا ورق المخططات. تشمة أمثنة العادات الصحية تنظيف األسنان، وغلة األيدي، وشرب الحنيب، وتناول اللاكهة والخضراوات، 

والحصول ينا قلٍط كاٍف من النوم، والتمتع بجلا عشيط، وغيرها.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على أفكاركم الجيدة. توجد  عادات كثيرة لن تحافظ على صحتنا ولن تجعلنا نشعر بتحسن يمكننا 
صنعها. سيكون تناول الكعك الُمحلى كوجبة خفيفة مثل ياسمين عادة غير صحية إذا قامت بها كل يوم بعد المدرسة. ما العادات 

غير الصحية األخرى التي يمكننا اختيارها؟

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني لألفكار.

يقوم المعلم بما يلي: يرض ورقة المخططات األخرى بعنوان "يادات غير لحية". تلجية أفكار التالميذ ينا ورق المخططات. تشمة 
أمثنة العادات غير الصحية يدم غلة األيدي بعد الذهاب إلا دورة المياه، ولعب ألعاب الليديو بداًل من ممارسة الرياضة، وتناول الكثير من 

الحنوى، وغيرها.

4. يقول المعلم ما يلي: هذه قائمة رائعة. عملتم مًعا بشكل جيد  في العصف الذهني لألفكار. واآلن لنتأكد أن كاّلً مّنا يفهم هذه 
األفكار. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "صحي أم غير صحي". حان دوركم لتقرروا إذا ما كانت العادة صحية أم 

غير صحية. اقرأوا اإلرشادات بمفردكم وأكملوا الصفحة.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقًتا لالعتهاء من الصلحة. يلتطيع المعنا استخدام هذه األسئنة كتقييا تكويني. لملايدة التالميذ 
بالشكة المالئا. يمكنك مراجعة الصلحة مع اللصة بأكمنه قبة االعتقال إلا الخطوة التالية.

يقول المعلم ما يلي: نتخذ في بعض األحيان اختيارات دون التفكير هل هي صحية أم غير صحية. اتخذت ياسمين اختيارات 
استناًدا إلى ما كانت تشعر به بداًل من كونها صحية. استخدمتم مهارات التفكير الناقد الجيدة لتحديد أي العادات كانت صحية 

وأيها كانت غير صحية. دعونا نلقي نظرة على قائمة العادات الصحية. في رأيكم، ماذا يحدث ألجسامنا عندما نختار هذه العادات 
الصحية؟ من فضلكم، ناقشوا أفكاركم مع زميل مجاور. فّكروا فيما قد تشعرون به إذا مارستم العادات الصحية المذكورة في 

ا. القائمة يومّيً

يقوم المعلم بما يلي: يرض ورق مخططات قائمة العادات الصحية لنتالميذ لنرجوع إليها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. من فضلكم، شاركوا مع الفصل بعًضا من أفكاركم عّما يحدث لكم عندما تمارسون عادات صحية.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أحد التالميذ ليبدأ المناقشة، ومن ثا البدء في المشاركة السريعة لتشجيع التالميذ ينا طرح مزيد من 
األفكار. وضع قائمة بها بجوار العادات الصحية ينا ورق المخططات أثناء مشاركة التالميذ لألفكار. ينا سبية المثال، عشعر بحاٍل 

أفضة، أو عكون أكثر سعادة، أو عتمتع بالمزيد من الطاقة لنعب، أو عكون أقة يرضة لنمرض، أو عرّكز وعلكر بطريقة أفضة.

1. إهمال تناول وجبة اإلفطار كل صباح

صحي

غير صحي

2. اللعب بالخارج كل يوم

صحي

غير صحي

3. تناول الفاكهة والخضراوات

صحي

غير صحي

4. النوم لمدة سبع ساعات في الليلة

صحي

غير صحي

5. الدخول في مشاجرات مع أصدقائك 
باستمرار

صحي

غير صحي

6. اإلفصاح عن مشاعرك عند الشعور 
بالحزن أو الغضب

صحي

غير صحي

7. تناول الحلوى والوجبات الخفيفة بداًل من 
وجبة الغداء

صحي

غير صحي

8. مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو 
لساعات طويلة

صحي

غير صحي

9. شرب الماء على مدار اليوم

صحي

غير صحي

الصف الثالث االبتدائي 28
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اقرأ كل نشاط من األنشطة التالية وحدد هل النشاط صحي أم غير صحي، ضع دائرة حول إجابتك.

صحي أم غير صحي
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يقوم التالميذ بما يلي: قراءة القصة.

يقوم المعلم بما يلي: إجراء مناقشة ين أحداث القصة لنتأكيد ينا فها التالميذ والتدرب ينا استراتيجيات القراءة، مثة االستشهاد 
بالنص يند اإلجابة ين األسئنة والمقارعة بين الشخصيات. يمكن أن تتضمن األسئنةظ

يختار ياسمين ورشاد وجبات خليلة ومشروبات مختنلة. للوا شعوركا تجاه كة اختيار.  
ما النشاط الذي قام به رشاد بعد المدرسة؟ لف شعوره.  
ما فكرة رشاد لملايدة ياسمين لنشعور بصحة أفضة؟  

يقوم التالميذ بما يلي: تحنية النص ومشاركة أفكارها.

3. يقول المعلم ما يلي: يزداد تمكنكم من القراءة. لدى ياسمين ورشاد عّدة اختيارات التخاذها. اختار كل منهما نشاًطا، ومشروًبا، 
ووجبة خفيفة. ما قاما به وتناواله أثر في الطريقة التي شعرا بها. من منهما اتخذ اختيارات صحية جعلته يشعر بتحسن؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: في رأيكم، ماذا تعلمت ياسمين من هذه القصة؟ وما الفكرة الرئيسة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

ا. عندما نتخذ اختيارات مشابهة مرة بعد مرة، نطلق عليها "عادات".  يقول المعلم ما يلي: نتخذ جميًعا اختيارات مثل هذه يومّيً
توجد عادات كثيرة ستحافظ على صحتنا وستجعلنا نشعر بتحسن يمكننا صنعها. تدخل عادة ممارسة الرياضة مثل رشاد ضمن 

العادات الصحية. ما العادات الصحية األخرى التي يمكننا اختيارها؟ لنمارس العصف الذهني.

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني لألفكار.

يقوم المعلم بما يلي: يرض ورقة المخطط بعنوان "يادات لحية". استخدام يصي األسماء الختيار تالميذ لنمشاركة. تلجية أفكار 
التالميذ ينا ورق المخططات. تشمة أمثنة العادات الصحية تنظيف األسنان، وغلة األيدي، وشرب الحنيب، وتناول اللاكهة والخضراوات، 

والحصول ينا قلٍط كاٍف من النوم، والتمتع بجلا عشيط، وغيرها.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على أفكاركم الجيدة. توجد  عادات كثيرة لن تحافظ على صحتنا ولن تجعلنا نشعر بتحسن يمكننا 
صنعها. سيكون تناول الكعك الُمحلى كوجبة خفيفة مثل ياسمين عادة غير صحية إذا قامت بها كل يوم بعد المدرسة. ما العادات 

غير الصحية األخرى التي يمكننا اختيارها؟

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني لألفكار.

يقوم المعلم بما يلي: يرض ورقة المخططات األخرى بعنوان "يادات غير لحية". تلجية أفكار التالميذ ينا ورق المخططات. تشمة 
أمثنة العادات غير الصحية يدم غلة األيدي بعد الذهاب إلا دورة المياه، ولعب ألعاب الليديو بداًل من ممارسة الرياضة، وتناول الكثير من 

الحنوى، وغيرها.

4. يقول المعلم ما يلي: هذه قائمة رائعة. عملتم مًعا بشكل جيد  في العصف الذهني لألفكار. واآلن لنتأكد أن كاّلً مّنا يفهم هذه 
األفكار. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "صحي أم غير صحي". حان دوركم لتقرروا إذا ما كانت العادة صحية أم 

غير صحية. اقرأوا اإلرشادات بمفردكم وأكملوا الصفحة.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقًتا لالعتهاء من الصلحة. يلتطيع المعنا استخدام هذه األسئنة كتقييا تكويني. لملايدة التالميذ 
بالشكة المالئا. يمكنك مراجعة الصلحة مع اللصة بأكمنه قبة االعتقال إلا الخطوة التالية.

يقول المعلم ما يلي: نتخذ في بعض األحيان اختيارات دون التفكير هل هي صحية أم غير صحية. اتخذت ياسمين اختيارات 
استناًدا إلى ما كانت تشعر به بداًل من كونها صحية. استخدمتم مهارات التفكير الناقد الجيدة لتحديد أي العادات كانت صحية 

وأيها كانت غير صحية. دعونا نلقي نظرة على قائمة العادات الصحية. في رأيكم، ماذا يحدث ألجسامنا عندما نختار هذه العادات 
الصحية؟ من فضلكم، ناقشوا أفكاركم مع زميل مجاور. فّكروا فيما قد تشعرون به إذا مارستم العادات الصحية المذكورة في 

ا. القائمة يومّيً

يقوم المعلم بما يلي: يرض ورق مخططات قائمة العادات الصحية لنتالميذ لنرجوع إليها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. من فضلكم، شاركوا مع الفصل بعًضا من أفكاركم عّما يحدث لكم عندما تمارسون عادات صحية.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أحد التالميذ ليبدأ المناقشة، ومن ثا البدء في المشاركة السريعة لتشجيع التالميذ ينا طرح مزيد من 
األفكار. وضع قائمة بها بجوار العادات الصحية ينا ورق المخططات أثناء مشاركة التالميذ لألفكار. ينا سبية المثال، عشعر بحاٍل 

أفضة، أو عكون أكثر سعادة، أو عتمتع بالمزيد من الطاقة لنعب، أو عكون أقة يرضة لنمرض، أو عرّكز وعلكر بطريقة أفضة.

1. إهمال تناول وجبة اإلفطار كل صباح

صحي

غير صحي

2. اللعب بالخارج كل يوم

صحي

غير صحي

3. تناول الفاكهة والخضراوات

صحي

غير صحي

4. النوم لمدة سبع ساعات في الليلة

صحي

غير صحي

5. الدخول في مشاجرات مع أصدقائك 
باستمرار

صحي

غير صحي

6. اإلفصاح عن مشاعرك عند الشعور 
بالحزن أو الغضب

صحي

غير صحي

7. تناول الحلوى والوجبات الخفيفة بداًل من 
وجبة الغداء

صحي

غير صحي

8. مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو 
لساعات طويلة

صحي

غير صحي

9. شرب الماء على مدار اليوم

صحي

غير صحي
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اقرأ كل نشاط من األنشطة التالية وحدد هل النشاط صحي أم غير صحي، ضع دائرة حول إجابتك.

صحي أم غير صحي

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة السريعة ألفكار ين تأثيرات العادات الصحية.

ا سيجعلنا نشعر بتحسن،  يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! يمكننا رؤية أن اتخاذ اختيارات لممارسة عادات صحية يومّيً
كما سنكون قادرين على العمل واللعب مًعا بشكٍل أفضل.

5. يقوم المعلم بما يلي: يرض ورقة مخططات فارغة جديدة.

يقول المعلم ما يلي: قد يكون من الصعب تذّكر جميع العادات الصحية الجيدة التي وضعناها في القائمة. يمكننا التفكير في 
تلك العادات كاستراتيجيات للحفاظ على صحتنا مثلما تعّلمنا عن االستراتيجيات في الفصل األخير. وسنركز على أربع 

استراتيجيات رئيسة أو عادات صحية:
الحصول على قسط كاٍف من النوم  
التحلي بسلوك إيجابي وهاديء  
التمتع بجسم نشيط  
تناول أطعمة صحية  

ستلايدعا ممارسة هذه العادات يومّيًا في بناء يقة وجلا لحيين.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كة يادة في ورقة مخططات فارغة. االحتلا  بهذه القائمة أثناء إكمال التالميذ لنصلحة التالية في كتاب 
التنميذ.

6. يقول المعلم ما يلي: شكرًا على اجتهادكم اليوم في تحديد العادات الصحية. من المهم أن نكون قادرين على ذكر العادات 
الصحية، ولكن األهم أن نمارسها. نعرف أن األهداف يمكنها تحفيزنا ومساعدتنا على التركيز على التغيير الذي نود صنعه. هيا 

نضع بعض األهداف للعادات الصحية التي نرغب في العمل عليها هذا األسبوع. من فضلكم، انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة 
"اختياراتي". اقرأوا اإلرشادات واتبعوها.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقًتا كافًيا لتحديد بضعة اختيارات لحية يرغبون في اتخاذها هذا األسبوع. تذكير التالميذ أن 
بإمكاعها الرجوع إلا قوائا العادات الصحية إذا احتاجوا إلا ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات واتبايها. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ إدارة 
الذات(.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد عمل كل منكم بجد اليوم في تعّلم اتخاذ خيارات من شأنها أن تجعل أجسامنا صحية. وفي ختام اليوم، 
من فضلكم شاركوا أهدافكم مع زميل مجاور. وضحوا االختيارات التي ستتخذونها هذا األسبوع. وصفوا ما تتوقعون حدوثه 

عندما تتخذون هذه االختيارات. استمعوا جيًدا لبعضكم البعض.

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح االختيارات والتوقعات لـ زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أعحاء اللصة واالستماع إلا التالميذ وها يوضحون االختيارات والتوقعات. تشجيع التالميذ ينا ذكر 
اللبب وراء التوقعات التي يقومون بها.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم اليوم. سنتعّلم في الدرس التالي المزيد عن العادات الصحية، وسنبتكر طرًقا للتمتع 
بجسم نشيط.
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

شعوري إذا قمت بهذه االختيارات.

اكتب ثالثة اختيارات جيدة حددتها لهذا األسبوع، ثم ارسم صورة تعبر عن المشاعر التي ستشعر بها عندما تقوم بهذه االختيارات.

اختياراتي 

.1

.2

.3

إدارة الذات
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نظرة عامة الدرس 2
المواد الملتخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: تحّدثنا باألمس عن العادات الصحية والعادات غير الصحية. ما بعض العادات الصحية التي ناقشناها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام يصي األسماء الختيار تالميذ لمراجعة العادات الصحية التي تّمت مناقشتها باألمس، كما قد يشارك 
التالميذ األهداف التي وضعوها في عهاية الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

2. يقول المعلم ما يلي: في رأيكم، لماذا يعد اتخاذ اختيارات صحية يومًيا شئ مهم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: هيا نتعلّم المزيد عن فوائد هذه العادات الصحية. من فضلكم، افتحوا كتاب التلميذ صفحة "عادات 
صحية". هيا نتعرف شكل جديد لدروس القراءة قبل أن نبدأ. ماذا تالحظونه مختلًفا في هذه القراءة عن القصص التي اعتدنا 

قراءتها في كتاب التلميذ؟

يقوم المعلم بما يلي: استدياء ثالثة تالميذ أو أربعة لمشاركة مالحظات ين الصلحة. يجب ينيها إدراك أن اللقرات ُمقّلمة، وأن بعض 
اللقرات لها يناوين فريية، وأن الصور لها يناوين.

يقول المعلم ما يلي: نعم، يمكنكم رؤية كلمات مطبوعة بخط عريض. أشيروا إلى مثال لهذه الكلمات في صفحتكم. ُتسمى هذه 
الكلمة "عنوان فرعي". تدّل هذه الكلمات عن المحتوى الذي ستقرأ عنه. بوسعي أن أرى الكلمات اآلتية: "الحصول على قسط كاٍف 

من النوم." توضح هذه الكلمات أن الفقرة التالية ستزودنا بمعلومات عن النوم كعادة صحية. من منكم يستطيع إيجاد عنوان 
فرعي آخر؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد العناوين اللريية األخري مثة التحني بلنوك إيجابي وهادئ ، تناول االطعمة الصحية ، التمتع 
بجلا عشيط.

يقول المعلم ما يلي: أالحظ ترابًطا بين العناوين الفرعية وعنوان المقال الرئيسي. من منكم الحظ ذلك الترابط مثلي؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار )كة ينوان فريي يمثة يادة لحية(.

يقول المعلم ما يلي: أنتم شديدو المالحظة. تزودنا الفقرة الوسطى بتفاصيل حول عادة صحية واحدة. أشيروا إلى الصورة. تدل 
الجملة الموجودة أسفل الصور على "عنوان الصورة". تزودنا عناوين الصور بمعلومات عن محتويات الصورة. التفتوا إلى الزميل 

المجاور وناقشوا كيف لفت عنوان الصورة الموجود أسفل الصورة األولى انتباهكم إلى الجزء األول من القراءة.
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عادات صحية
اقرأ النص، وظلل أو ضع خًطا تحت كيفية استفادة جسمك من كل عادة صحية، ثم أجب عن األسئلة.

الحصول على قسط كاٍف من النوم: هل نمت متأخًرا في إحدى ليالي الدراسة؟ كيف شعرت 
في الصباح الباكر؟ إذا لم تحصل على قسط كاٍف من النوم، فستشعر بالعصبية.    ال بد أن 
ينام األطفال في المرحلة االبتدائية لمدة بين 10 و12 ساعة في كل ليلة؛ فالحصول على قسط 
كاٍف من النوم يساعدك على التفكير بشكل أفضل، كما يساعدك في الحفاظ على صحة جسمك 

والشعور بالنشاط.

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ: تتسبب مشاهدة التلفزيون وألعاب الفيديو لساعات طويلة في 
التعامل مع أي مشكلة بسلوك  الضروري  المفيدة. من  الوقت واالنشغال عن األمور  إضاعة 
إيجابي. حاول أن تخصص وقًتا لالستمتاع بأنشطة غير ُمرهقة تساعدك على االسترخاء. ومن 
ضمن هذه األنشطة: القراءة والخروج في نزهة. فالتحلي بسلوك إيجابي يساعد على تحسين 
لبعض  التصدي  على  جسمك  إيجابي  بسلوك  والتحلي  الهدوء  يساعد  كما  المزاجية،  حالتك 

األمراض. 

تناول األطعمة الصحية: لن يضرك تناول الحلوى بين الحين واآلخر. ولكنك ستضر جسمك 
إذا تناولت هذا النوع من الطعام يومًيا. من المهم التفكير في خيارات الطعام الذي تتناوله 
للعمل  الالزمة  الطاقة  ويمنحك  المفيدة  بالعناصر  فيمد جسمك  الصحي،  الطعام  أما  بعناية. 

واللعب.

التمتع بجسم نشيط: إن ممارسة التمارين الرياضية أو المشي لمدة ساعة يومّيًا يساعدك 
في بناء جسم قوى ونشيط، كما أنها تحسن حالتك المزاجية وتساعدك على التركيز أثناء 

المذاكرة.

الدرس

2

يساعدنا النوم على تذكر ما تعلمناه أثناء اليوم الدراسي.

القراءة نشاط يبعث على الهدوء واالسترخاء.

الفاكهة والخضراوات والحبوب أطعمة صحية ومفيدة 
ألجسامنا.

رياضة مثل كرة القدم تمنح األطفال النشاط.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
تحديد العادات الصحية وتتبعها ينا مدار   
الوقت.
تهيئة عشاط محلز لنلصة خالل الوقت الذي   

يحتاج فيه الطالب إلا استعادة النشاط.

استعادة النشاط الذهني  
طاقة  

كتاب التنميذ  
أقالم رلاص  
أقالم تنوين  
بطاقات فهرسة  

الملردات األساسيةعواتج التعنّا

المهارات الحياتية

تعنَّا لتكون

التوالةظ
مهارات القراءة، والكتابة   

والتوالة غير النلظي.
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يقوم التالميذ بما يلي: االلتلات إلا الزميل المجاور والبدء في التحدث معه.

يقول المعلم ما يلي: تساعدنا خصائص النص مثل: العناوين الفرعية والصور وعناوين الصور، في النصوص الواقعية في العثور 
على المعلومات المهمة بسهولة. واآلن بما أننا أصبحنا على دراية بصيغة المقال، لنقرأ اإلرشادات الموجودة أعاله.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ النص، وظلل أو ضع خًطا تحت كيفية استفادة جسمك من كل عادة صحية، ثم 
أجب عن األسئلة.

منحوظة لنمعناظ يمكن إعجاز العمة التالي بشكة فردي، أو في ثنائيات أو يقرأه اللصة بأكمنه مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة اللقرة األولا وينوان الصورة مًعا. يلايدك الحصول ينا قلٍط كاٍف من النوم ينا التلكير بشكة أفضة، 
كما يجعة جلمك بحالة لحية جيدة. النمذجة لنطريقة التي يمكن بها إبراز هذه المعنومة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، تابعوا قراءة المقال، مع إبراز الطريقة التي تساعد بها كل من العادات الصحية جسمك.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة المقال وتحديد وإبراز كيف تلايد كة يادة لحية الجلا.

يقوم المعلم بما يلي: بعد اعتهاء التالميذ من القراءة وإبراز المعنومات، يلتخدم عصّي األسماء ليجعة التالميذ يشاركون األمثنة التي 
وجدوها ين كيلية ملايدة كة يادة الجلا. يطنب من التالميذ تعريف أي قلا توجد فيه المعنومات )تحت أي ينوان فريي(؛ كي يتمكن 

التالميذ اآلخرون من تحديد علس المعنومات بلهولة. تخطيط إجابات التالميذ في مقدمة اللصة.

3. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المثابرة أثناء قراءة هذه القطعة. تعلمنا الكثير عن كيفية مساعدة هذه العادات أجسامنا. 
في الصفحة التالية في كتاب التلميذ الخاص بكم، يوجد بعض األسئلة التي ستساعدكم في تذكر واستيعاب ما قرأتموه. اقرأوا 

ثم أجيبوا عن األسئلة. يمكنكم العمل مع الزميل المجاور إذا رغب الزميالن في ذلك، أو يمكنكم العمل بمفردكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة ين أسئنة القطعة.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ الوقت إلعهاء الكتابة. التجول في أرجاء اللصة أثناء يمة التالميذ لملايدتها إذا كاعوا يواجهون 
لعوبات.

رنا بمعنى هذه الكلمة؟ 4. يقول المعلم ما يلي: تعلمنا المقصود بالعادة. من منكم يستطيع أن يذّكِ

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ حتا يعثر ينا اإلجابة الصحيحة أال وهيظ )أشياء علعنها ينا عحو 
منتظا(.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. نعم، العادة هي قرار نتخذه كل يوم أو بصورة منتظمة. إحدى الطرق التي تساعد على وضع نمط 
التخاذ القرارات المناسبة هي استخدام جدول متابعة العادات. جدول متابعة العادات هو مخطط يمكنكم إدراج أهدافكم فيه 

والتحقق من إنجازها كل يوم أو كل أسبوع. ُيرجى فتح كتاب التلميذ على صفحة "جدول متابعة العادات الصحية". اقرأوا 
اإلرشادات مع أنفسكم ثم اتبعوها.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات الواردة في كتاب التنميذ واتبايها.

يقول المعلم ما يلي: لديكم فرصة في الرجوع إلى الجدول كل يوم لتتحققوا من العادات التي اتبعتموها للحفاظ على صحة 
أجسامكم.

5. يقوم المعلم بما يلي: يرض ورقة مخططات فارغة.

يقول المعلم ما يلي: إحدى عاداتنا الصحية هي التمتع بجسم نشيط. واآلن فلنستكشف هذه العادة بشكل أعمق اليوم كي نرى ما 
يمكننا اكتشافه. سنبدأ بما تعرفونه وتفعلونه. ما األنشطة البدنية المفضلة لديكم؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تنميذ لنبدء بـ المشاركة السريعة لعمة المناقشة. إتاحة اللرلة لطرح جميع األفكار. تلجية أفكار التالميذ 
في ورق المخططات أثناء مشاركتها.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة السريعة لمشاركة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: أرى أن لديكم أفكاًرا عديدة عن كيفية التمتع بجسم نشيط. ما الفائدة من هذه األنشطة؟ لماذا تعد 
ا للحفاظ على حالة أجسامنا الصحية؟ التفتوا إلى زميل مجاور لكم وشاركوا أفكاركم. األنشطة البدنية أمًرا مهّمً

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت كاٍف ليناقش التالميذ أفكار بعضها البعض.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع الزميل المجاور.

بتعادة صحية 
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الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط
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اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ
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يقول المعلم ما يلي: لنشارك بعض األفكار التي شاركتموها مع الزميل المجاور بخصوص األنشطة البدنية  للحفاظ على حالة 
أجسامنا الصحية.

يقوم المعلم بما يلي: إدارة مناقشة تشجع التالميذ ينا التلكير كيف يكون التمتع بجلا عشيط من أفضة الطرق التي يمكنها اتبايها 
لنحلا  ينا قوة أجلامها وحالتها الصحية. مناقشة األفكار الرئيلة التالية ين األعشطة البدعيةظ

يجب ينا المعنا تخصيص 60 دقيقة ينا األقة لممارسة األعشطة الرياضية كة يوم.  
تحافظ األعشطة البدعية ينا بقاء قنبكا لحّيًا، وقوّيًا، وفعااًل.  
تمدكا األعشطة البدعية بالطاقة الالزمة التي تحتاجوعها لنعمة والنعب طوال اليوم.  

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

6. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة أفكاركم. من المهم جًدا الحفاظ على التمارين الرياضية يومًيا. ومع ذلك، قد يكون 
هذا األمر صعًبا عندما تكون في المدرسة. كيف تشعر بعد جلوسك على مكتب لفترة طويلة؟ ارفعوا أيديكم إذا أردتم مشاركة 

شعوركم معنا.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميذ الذين رفعوا أيديها إلا أن يشارك الجميع أفكاره.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: نجعل عقلنا يعمل بجد خالل اليوم المدرسي. لذا، من المهم أن نمارس األنشطة التي تساعد على استعادة 
النشاط الذهني. وتشمل الطرق المفيدة للحصول على دفعة من الطاقة النهوض وممارسة األنشطة. واآلن هيا نفكر في كيفية 

التمتع بجسم نشيط أثناء تواجدنا في المدرسة. سنمارس نشاًطا يساعدنا على التفكير بإبداع، يسمى التخيل. سأصف لكم أحد 
الحيوانات لكي تقلدوه. ستتخيلون أنكم هذا الحيوان ثم تقومون بتقليده.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام يدد من المواقف التالية لنتالميذ كي يقندوهاظ
طائر بحري يصطاد سمكة.  
قرد يقلز من شجرة إلا أخرى.  
ظبي يحاول اللرار من حيوان ملترس.  
جمة يحمة البضائع في الصحراء.  
ثعبان يزحف ينا شجرة.  
أسد يصطاد حماًرا وحشّيًا.  

قد تحتاج إلا ابتكار مواقف من وحي خيالك لحيواعات توجد يادًة في منطقتك.

يقول المعلم ما يلي: اآلن تخيلوا أنكم تلك الحيوانات النشيطة. وبما أن الجميع لديه دفعة من الطاقة، اعملوا مع الزمالء 
اآلخرين في نفس المنضدة التي تجلسون عليها إليجاد لنفكر فى بعض حركات الحيوانات التى يمكن تقليدها. تساعدنا مثل 

هذه األفكار على ممارسة بعض األنشطة أو ممارسة بعض حركات اإلطالة.

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني لحركات جديدة لنحيواعات.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت كاٍف لنمجمويات لتعطي أمثنة أخرى. استدياء المجمويات لمشاركة األفكار وتلجينها ينا اللبورة. 
سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ التوالة.

7. يقول المعلم ما يلي: شكرًا جزيالً على مشاركة هذه األفكار الجديدة. أرى أن لديكم أمثلة رائعة عن كيفية تقليد أنشطة 
الحيوانات. أنتم جميًعا مبدعون. أود سماع بعض أفكاركم حول كيفية ابتكار الحركات األخرى الستعادة النشاط الذهني. حان 

دوركم البتكار بعض األنشطة التي يمكننا ممارستها خالل الفصل. يرجى االنتقال إلى كتاب التلميذ صفحة "نشاط عقلي".اقرأوا 
اإلرشادات في صمت بينما أقرأها بصوٍت عاٍل.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ابتكر نشاًطا يساعد على تنشيط عقلك. اكتب نشاطك وضع وصًفا مختصًرا له 
وارسم صورة لنفسك وأنت تمارسه، ثم اكتب طريقة واحدة تساعد في الحفاظ على صحة جسمك.

يقول المعلم ما يلي: قد يكون نشاطكم هو قطف البرتقال من شجرة أثناء العد بتخطي عددين بدايًة من 2 إلى 20. قد تودون 
مصافحة ثالثة من التالميذ والثناء على أدائهم. وقد تودون اقتراح حيوان جديد الستعادة النشاط الذهني ألنشطة بعض 

الحيوانات. الشيء الذي يجب عليكم وضعه في االعتبار أثناء تصميمكم هو أن فقرة استعادة النشاط الذهني يجب أن تكون 
مرحة وتتضمن بعض الحركات. يمكن إضافة تحديات عقلية مثل العد.

يقوم التالميذ بما يلي: ابتكار عشاط الستعادة النشاط الذهني.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أعحاء اللصة لتقديا الملايدة يند النزوم أثناء يمة التالميذ.

التواصل
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

ابتكر نشاًطا يساعد على تنشيط عقلك. اكتب نشاطك وضع وصًفا مختصًرا له وارسم صورة لنفسك وأنت تمارسه، ثم 
اكتب طريقة واحدة تساعد في الحفاظ على صحة جسمك.

نشاط عقلي

وصف النشاط:

نشاط يساعد على تنشيط عقلك
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م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  8. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: عمل الجميع بجد اليوم أثناء التفكير في كيفية التمتع بجسم نشيط خالل اليوم. يعد هذا النشاط بمثابة 
ا. وفي ختام اليوم، من فضلكم شاركوا فقرة استعادة النشاط الذهني مع الزميل المجاور.  عادة صحية مهمة يجب اتباعها يومّيً
واشرحوا كيفية ممارسة هذا النشاط وكيف تساعد مثل هذه األنشطة أجسامنا أن تبقى في حالة جيدة. استمعوا جيًدا بعضكم 

إلى بعض.

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح فقرات استعادة النشاط الذهني لـ زميل مجاور. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا 
المهارة الحياتيةظ التوالة(.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء اللصة واالستماع بينما يمارس التالميذ األعشطة. الثناء ينا إبداع التالميذ والتلليرات 
الواضحة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على إبداعكم اليوم. في الدرس القادم، سنبدأ في استكشاف كيف تساعدنا أعضاء جسمنا المختلفة 
على العمل واللعب.

التواصل
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نظرة عامة الدرس 3

تعنّا )90 دقيقة(
ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، سنبحث عن جدول متابعة العادات الصحية في كتاب التلميذ ثم سنحدد مدى 
تقدمنا. شاركوا أهدافكم التي حققتموها مع زميل مجاور عندما يكون مستعًدا.

يقوم التالميذ بما يلي: تلجية تقدمها في النشاط.

يقول المعلم ما يلي: سمعت بعضكم يتحدث عن القرارات السليمة التي اتخذتموها. تحدثنا في الدرس السابق عن كيفية التمتع 
بجسم نشيط كعادة صحية مهمة. وابتكر الجميع فقرات استعادة النشاط الذهني لديهم. سنستخدم فقرات استعادة النشاط 

الذهني هذه كل يوم لتمنحنا دفعة من الطاقة. من فضلكم، افتحوا الكتاب صفحة "نشاط عقلي" التي أكملتموها باألمس."

يقوم المعلم بما يلي: منح بطاقة فهرسة لكة تنميذ.

يقول المعلم ما يلي: اكتبوا أسماَءكم على بطاقة الفهرسة، ومن ثم اكتبوا أسماء فقرات استعادة النشاط الذهني الخاصة بكم 
على البطاقة. سنلتقط بطاقة أثناء كل درس. عند سحب بطاقة، سيعلم التلميذ الذي ابتكر فقرة استعادة النشاط الذهني 

الحركات لبقية الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة أسماء أعشطة تلايد ينا استعادة النشاط الذهني ينا البطاقات.

يقوم المعلم بما يلي: جمع بطاقات اللهرسة حين ينتهي التالميذ من الكتابة. اختيار بطاقة يشوائّيًا واختيار تنميذ ليقود بقية التالميذ في 
ممارسة النشاط. تكرار ذلك مع بداية كة درس، ومن ثا أداء فقرة استعادة النشاط الذهني في منتصف الدرس يند مالحظة أن التالميذ 

بحاجة إلا ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: المتابعة أثناء قيادة أحد التالميذ بقية اللصة في أداء فقرة استعادة النشاط الذهني.
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الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط
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اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ

المواد الملتخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
اكتشاف كيلية قيام الجند بدور الحماية.  
إجراء تجربة الختبار تأثير واقي الشمس في   
الجند.

رسا تخطيطي  
العضو  
الجند  
واقي الشمس  

كتاب التنميذ  
أقالم رلاص  
أقالم تنوين  
بطاقات فهرسة  
ورق مقوى أسود وأزرق غامق.  
كريا أو بخاخ واقي من الشمس  
قنا تنوين أو قنا طباشير أبيض  

الملردات األساسيةعواتج التعنّا

المهارات الحياتية

تعنَّا لتعرف

التفكير الناقد:
تحديد المعلومات المتعلقة   

بالموضوع.
توضيح طرق التفكير.  

تعنَّا لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةظ
اإلدارة والتنظيا اللايالن لنمهام.  

تعنَّا لتكون

التوالةظ
مهارات القراءة، والكتابة والتوالة   

غير النلظي.

رتب الملتنزمات لتجربة "العناية بالجند". ويادة، يمكن لنتالميذ 
العمة في ثنائيات أو مجمويات لغيرة، ولكن يمكنك اختيار 

اإليضاح )بملايدة التالميذ( لكافة اللصة.

تجهيزات المعنا لندرس

.1

.4

.2

.3
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ابتكر نشاًطا يساعد على تنشيط عقلك. اكتب نشاطك وضع وصًفا مختصًرا له وارسم صورة لنفسك وأنت تمارسه، ثم 
اكتب طريقة واحدة تساعد في الحفاظ على صحة جسمك.

نشاط عقلي

وصف النشاط:

نشاط يساعد على تنشيط عقلك
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2. يقول المعلم ما يلي: واآلن، بما أنه قد أصبح لدينا دفعة من الطاقة، فسنلِقي نظرة عن كثب على جسم اإلنسان. فلنبدأ 
بالصورة العامة، ومن ثم سنتعرف بعض األعضاء. من فضلكم افتحوا الكتاب صفحة "مخطط جسم اإلنسان". انظروا بعناية إلى 

الصورة. إلى أي درجة تختلف صورة جسم اإلنسان هذه عما نراه في الواقع؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: إنها مالحظات جيدة. في رأيكم، لماذا تحمل هذه الصفحة عنوان "مخطط جسم االنسان"؟

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ ينا استكشاف درجة تشابه واختالف هذه الصورة ين الخرائط األخرى التي قابنوها 
واستخدموها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: استخدام كلمة خريطة يخبرنا أن الصورة ستطلعنا على أماكن األشياء. وهناك كلمة أخرى لهذا النوع من 
الصور الذي يحتوي على ملصقات أال وهي: "الرسم التخطيطي". الرسم التخطيطي هو صورة تساعد في توضيح كيف يعمل أحد 
األشياء. وعادة ما يحتوي الرسم التخطيطي على ملصقات توضح أسماء األجزاء المختلفة. ماذا ترون في هذه الصفحة؟ شاركوا 

ذلك مع الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أسماء المنصقات )الجند، القنب، األوردة، العظام، العضالت، المعدة( مع الزميل المجاور.

3. يقول المعلم ما يلي: يحتوي هذا الرسم التخطيطي على ملصقات لألجزاء المهمة في جسمنا. بعض األجزاء يمكن رؤيتها 
كل يوم، والبعض اآلخر يوجد بداخلنا وال يمكن رؤيته. سنرجع إلى هذا المخطط بينما نتعرف أكثر على األجزاء المشار إليها في 
الرسم التخطيطي. سنستكشف اليوم جزًءا من جسمنا يمكن رؤيته كل يوم، ولكن ال نفكر به كثيًرا. يقدم هذا الجزء حماية وافرة. 

ولهذا، من المهم الحفاظ عليه في حالة صحية جيدة. من منكم يمكنه تخمين هذا الجزء؟

يقوم التالميذ بما يلي: يرض التخمينات )الجند(.

يقول المعلم ما يلي: لدينا بعض الصور في كتاب التلميذ ستساعدنا في التفكير في هذا الجزء من الجسم. افتحوا الكتاب 
صفحة "هل نحن متشابهون؟". انظروا إلى صورة البرتقال وصورة األيدي. ما وجه الشبه بين قشرة البرتقال وجلدنا؟ ما أوجه 

االختالف بينهما؟ واآلن تبادلوا األفكار مع زميل مجاور لكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على المناقشة الرائعة. واآلن، اقرأوا اإلرشادات بأنفسكم وأكملوا الجمل.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات وكتابة اإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، قوموا بـ رفع األيدي، وتكوين ثنائيات لمشاركة أفكاركم عن الصورتين. استمعوا جيًدا إلى ما يقوله 
زميلكم. سأطلب منكم مشاركة أفكار زميلكم المجاور بداًل من أفكاركم.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقًتا إليجاد شريك ومشاركة الصورتين.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار و االستماع جيًدا إلا إجابات اآلخرين. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا 
المهارة الحياتيةظ التوالة(.

ا نشارك جميع التالميذ في الفصل. سأختار ثالثة تالميذ لمشاركة ما قاله تلميذ آخر. أظهروا االحترام  يقول المعلم ما يلي: هّيَ
لزميلكم إذا اتفقتم أو اختلفتم في الرأي. مع توضيح سبب اتفاقكم او اختالفكم.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة واالستجابة ألفكار اآلخرين.

4. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على المناقشة الرائعة عن الجلد. لقد قدمتم ترابطًا مبدعًا بين الجلد وقشر البرتقال. لنقرأ 
المزيد عن أهمية الجلد. افتحوا الكتاب صفحة "الجلد مصدر الحماية". اقرأوا اإلرشادات واتبعوها. تبادلوا األدوار في القراءة مع 

زميل مجاور، وبعدها سنناقش األسئلة الظاهرة في الصفحة عندما نستعد جميًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة النص الذي يحتوي ينا المعنومات واتباع اإلرشادات.

يقوم المعلم بما يلي: تظنية كنمة "يضو" في النص. توضيح أن هذه الكنمة تخص أجزاء محددة من جلمنا لها وظيلة محددة.
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انظر إلى الصورة، والحظ األعضاء التي تشير إليها الكلمات.

مخطط جسم اإلنسان

الدرس

3

القلب

المعدة

األوعية الدموية

الجلد

العضالت

العظام
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انظر إلى الصور، ما أوجه التشابه واالختالف بينها؟ أكمل الجمل أسفل كل صورة.

سبب االختالف

سبب  التشابه

هل نحن متشابهون؟

التواصل
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اقرأ النص، ثم ضع خًطا أسفل الجمل التي توضح دور الجلد كمصدر للحماية. ضع دائرة حول طرق حمايتك لجلدك.

الجلد مصدر الحماية

ُيشكل الجلد طبقة حماية لجسمنا ضد كل ما يتعرض له، كما يحمينا من الجراثيم 
وأشعة الشمس الضارة. ويحافظ على السوائل داخل الجسم ويساعد على تنظيم 

درجة حرارته. يزن الجلد حوالي 4 كيلوجرامات، وهو العضو األكبر في جسمنا. 

اآلخر،  البعض  أما  رؤيتها،  يمكن  طبقات  فبعضها  طبقات.  عدة  من  الجلد  يتكون 
فيكون داخلّيًا ال يمكن رؤيته. ويساوي ُسمك طبقة الجلد العلوية نصف ُسمك ورقة. 

يتجدد جلدنا باستمرار؛ مما يساعد على الحصول على جلد صحي وسليم، حيث 
يوفر الجلد للجسم طبقة حماية مثالية.

يتضرر جلدنا من أشعة الشمس، ولذا يفرز مادًة تحمينا من أشعتها الضارة عندما 
نتعرض لها. استخدام واقي الشمس يساعد في حمايتنا من أشعة الشمس الضارة، 
كما أن أفضل طريقة للحماية من الشمس هي ارتداء مالبس تغطي جسمنا. علينا 

االهتمام بجلدنا ليحمينا دائًما.
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يقول المعلم ما يلي: هيا لننظر في الصفحة مًعا. كان اإلرشاد األول هو وضع خط أسفل الجمل التي توضح وظيفة الجلد في 
حمايتنا. واإلرشاد الثاني هو وضع دائرة حول طرق حماية الجلد.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لمشاركة الجمة التي وضعوا خط أسلنها والجمة التي وضعوا دائرة 
حولها. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ التلكير الناقد.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة ين األسئنة وتصحيح اإلجابات الخاطئة.

يقوم المعلم بما يلي: إجراء مناقشة قصيرة بعد كة إرشاد. اإلجابات موجودة أسلة الصلحةظ

وظيلة الجند كمصدر لنحمايةظ
يحمينا من الجراثيا الضارة  
يحمينا من أشعة الشمس  
يخزن اللوائة داخة الجلا  
يحافظ ينا ثبات درجة حرارة الجلا  

طرق العناية بالجندظ
استخدام واقي الشمس  
تغطية الجند  

5. يقول المعلم ما يلي: لقد بذلتم مجهوًدا رائًعا للتعرف أكثر على كل ما يخص الجلد. وقد حان وقت استعادة النشاط الذهني 
قبل البدء في البحث عن المزيد عن كل ما يخص الجلد.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ لنوقوف، وإفلاح المجال أمامها لنحركة. سحب بطاقة فهرسة وملايدة التنميذ في إدارة اللصة 
يند الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: اتباع التنميذ الذي يدير عشاط استعادة النشاط الذهني.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ لنعودة إلا مقايدها.

منحوظة لنمعناظ إذا لا تتوفر مواد لهذا البحث، فبإمكاعك توضيح خطوات البحث لنتالميذ مع إيطاء فرلة لنولول إلا استنتاج بأعللها، 
ثا مناقشة هذا االستنتاج أو يرض لورة أو مقطع فيديو بنتائج المناقشة.

6. يقول المعلم ما يلي: نحن مستعدون اآلن لبدء البحث. سنتعرف اليوم كيفية العناية بالجلد، واآلثار المترتبة على تهاوننا في 
العناية به. افتحوا الكتاب صفحة "العناية بالجلد" واقرأوا اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: سنعمل في مجموعات إلجراء هذه التجربة، ال تنسوا تبادل األدوار والعمل مًعا. أعتقد أنها فرصة جيدة لكم 
رنا بالمقصود بالمهارات الحياتية؟ للتدرب على مشاركة المهارات الحياتية التي تعلمتموها في الفصل األخير. من يذّكِ

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األمثنة.

يقوم المعلم بما يلي: التأكيد ينا أن أها استراتيجية في المشاركة هي أن يحدد التالميذ أي المهام التي تحتاج إلا اإلعجاز أثناء العمة 
الجمايي ثا تقليا العمة إلا أن يتا إعجاز كة األمور في الوقت المحدد.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ، أود تمثيل اإلرشادات لكل خطوة.

يقوم المعلم بما يلي: تقليا التالميذ إلا مجمويات لغيرة من خملة إلا سبعة تالميذ، وذلك حلب يدد الملتنزمات التي أيدها 
ملبًقا. تمثيل الخطوات أثناء القراءة.

يقول المعلم ما يلي: هل لديكم أي سؤال عما ستقومون به؟

يقوم المعلم بما يلي: التوضيح إذا لزم األمر، ثا تشجيع التالميذ ينا تقليا األدوار بينها، ينا سبية المثال أحدها يجمع المواد، وثاٍن 
يلجة التوقعات، وآخر يلجة المالحظات. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ المشاركة. توجيه المجمويات 
إلا جمع المواد. إرشاد التالميذ إلا تلجية توقعاتها في كتاب التنميذ أثناء استكمال الخطوات. متابعة التالميذ أثناء يمنها وملايدتها 

إذا لزم األمر. إيقاف التجربة لتوضيح اإلرشادات وإجراء التجربة ينا النحو المطنوب.

يقوم التالميذ بما يلي: إيداد البحث وتلجية التوقعات.

منحوظة لنمعناظ من الضروري وضع الورق المقوى تحت ضوء الشمس لعدد من اللايات. قد يكون من األفضة وضعه بالخارج وإذا لا 
يكن ذلك متاًحا، فمن األفضة وضعه ينا عافذة مشملة. قبة جمع الورق، دع المجمويات يكتبون أسماَءها ينا الورق بقنا تنوين أو 

طباشير أبيض. ستحتاج المجمويات إلا استكمال استنتاجات البحث مع بداية كة درس.

39الصف الثالث االبتدائي
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الجانب غير المغطى بطبقة من واقي الشمسالجانب المغطى بطبقة من واقي الشمس
أتوقع...أتوقع...

أالحظ...أالحظ...

العناية بالجلد
اقرأ التعليمات، وسجل توقعاتك، ثم اتبع الخطوات إلكمال التجربة.

المواد التي ستحتاجها:
التعليمات: 

قم بثني ورقة من الورق المقوى إلى نصفين.. 1

ادهن كمية صغيرة من واقي الشمس على جهة واحدة من الورقة. . 2

ضع الورقة تحت أشعة الشمس المباشرة لعدد من الساعات.. 3

ل مالحظاتك.. 4 سّجِ

قطعة من ورق التصميمات اإلنشائية/ورق مقوى     	 
)لون غامق(

كريم أو بخاخ واقي الشمس	 

قلم تلوين أو قلم طباشير أبيض	 

المشاركة

التفكير الناقد
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م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على اجتهادكم اليوم في البحث. رجاًء، الزموا مجموعاتكم وشاركوا ما لديكم من أفكار عما سيحدث 
لهذا الورق. هل سبق لكم استخدام واقي الشمس أو سمعتم أحدهم يتحدث عن هذا الموضوع، استعينوا بما تعرفونه للوصول إلى 

ما تفكرون فيه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس القادم، سنسجل نتائج بحثنا. سنتعرف اليوم عضو جديد في جسمنا يساعدنا على ممارسة 
األعمال واللعب.
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نظرة عامة الدرس 4

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، سنبحث عن جدول متابعة العادات الصحية في كتاب التلميذ ثم نحدد مدى 
تقدمنا. شاركوا أهدافكم الُمنجزة مع زميل مجاور عندما يكون مستعًدا.

يقوم التالميذ بما يلي: تلجية تقدمها في النشاط. المشاركة مع زمالئها.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على مشاركتكم العادات الصحية. لقد حان وقت العودة إلى البحث الذي أعددناه لنختبر تأثير 
واقي الشمس في الجلد. ارفعوا أيديكم إذا كنتم تتذكرون كيف أعددنا البحث.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ ممن يرفعون أيديها لإلجابة حتا يتا الولول إلا اإلجابة الصحيحة. تشجيع التالميذ ينا توضيح 
ما تمثنه الورقة )الجند(.

2. يقول المعلم ما يلي: واآلن حان وقت النظر في األوراق مرة أخرى وتسجيل مالحظاتكم. من فضلكم، افتحوا الكتاب صفحة 
التي بدأنا منها باألمس "العناية بالجلد" واختاروا تلميًذا واحًدا من كل مجموعة الستعادة الورقة الخاصة بالمجموعة. سجلوا 

مالحظاتكم الخاصة بالورق المقوى.

يقوم التالميذ بما يلي: استعادة الورقة من الدرس اللابق ومالحظة التغييرات وتلجية المالحظات.

3. يقول المعلم ما يلي: أول أمر نقوم به للتعلم من االستكشاف العلمي هو تسجيل ما نالحظه، ثم تحليل البيانات أو النتائج 
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الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط

33الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ

39الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

الجانب غير المغطى بطبقة من واقي الشمسالجانب المغطى بطبقة من واقي الشمس
أتوقع...أتوقع...

أالحظ...أالحظ...

العناية بالجلد
اقرأ التعليمات، وسجل توقعاتك، ثم اتبع الخطوات إلكمال التجربة.

المواد التي ستحتاجها:
التعليمات: 

قم بثني ورقة من الورق المقوى إلى نصفين.. 1

ادهن كمية صغيرة من واقي الشمس على جهة واحدة من الورقة. . 2

ضع الورقة تحت أشعة الشمس المباشرة لعدد من الساعات.. 3

ل مالحظاتك.. 4 سّجِ

قطعة من ورق التصميمات اإلنشائية/ورق مقوى     	 
)لون غامق(

كريم أو بخاخ واقي الشمس	 

قلم تلوين أو قلم طباشير أبيض	 
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

1. ماذا حدث للجانب الذي لم يوضع عليه واقي الشمس؟ هل تغير لون الورقة أم ال؟

2. ما أوجه االختالف بين الجانب الذي وضع عليه واقي الشمس والجانب اآلخر الذي لم يوضع عليه واقي الشمس؟ 

3. رأيت تأثير واقي الشمس على الورقة، في رأيك كيف يؤثر واقي الشمس على الجلد؟ 

4. من خالل البحث، ماذا تعلمنا عن أهمية استخدام واقي الشمس؟ 

استخدم المعلومات التي سجلتها أثناء البحث لإلجابة عن األسئلة.

استنتاجات البحث

الدرس

4

تعنّا )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد الملتخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
تحديد طرق يمة العظام والعضالت مًعا في   

الجلا.
تصميا عموذج إللبع يمكنه الحركة.  

قص الخيط إلا خيوط ألغر طول كة منها 30 سا. اربط يقدة 
في طرف كة خيط. ستحتاج كة مجموية إلا خيط واحد.

أكمة عموذج اإللبع المتحرك بنللك قبة تالميذ اللصة إن 
أمكن، لنتعرف ينا الخطوات التي قد يجد التالميذ فيها لعوبة، 

وضمان اإلحاطة بكة خطوات تصميا النموذج. جّهز المواد 
اآلتية في موقع مركزي واحد ألغراض استخدام المدرس أو 
بايتباره محطة إمداد لمجمويات التالميذ لنولول إليها يند 
احتياجها إلا أي شيء. تشتمة المواد )لكة مجموية( يناظ

بطاقة ورقية واحدة  
شلاطة أو شلاطتين  
مقص  
خيط بطول 30 سا  
شريط اللق  

العظام  
العضالت  

كتاب التنميذ  
أقالم رلاص  
أقالم تنوين  
بطاقة ورقية  
مقص  
شلاطات  
شريط اللق  
حبة أو خيط  

عواتج التعنّا

تجهيزات المعنا لندرس

الملردات األساسية

المهارات الحياتية

تعّلَم لتعرف

التلكير الناقدظ
تحديد المعنومات المتعنقة   

بالموضوع.
توضيح طرق التلكير.  

تعنَّا لتعمة

لنع القرارظ
تحديد النتائج والنتائج المتوقعة.  

تعنَّا لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةظ
 اإلدارة والتنظيا اللايالن لنمهام.  
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ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ
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تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 
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الجانب غير المغطى بطبقة من واقي الشمسالجانب المغطى بطبقة من واقي الشمس
أتوقع...أتوقع...

أالحظ...أالحظ...

العناية بالجلد
اقرأ التعليمات، وسجل توقعاتك، ثم اتبع الخطوات إلكمال التجربة.

المواد التي ستحتاجها:
التعليمات: 

قم بثني ورقة من الورق المقوى إلى نصفين.. 1

ادهن كمية صغيرة من واقي الشمس على جهة واحدة من الورقة. . 2

ضع الورقة تحت أشعة الشمس المباشرة لعدد من الساعات.. 3

ل مالحظاتك.. 4 سّجِ

قطعة من ورق التصميمات اإلنشائية/ورق مقوى     	 
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

1. ماذا حدث للجانب الذي لم يوضع عليه واقي الشمس؟ هل تغير لون الورقة أم ال؟

2. ما أوجه االختالف بين الجانب الذي وضع عليه واقي الشمس والجانب اآلخر الذي لم يوضع عليه واقي الشمس؟ 

3. رأيت تأثير واقي الشمس على الورقة، في رأيك كيف يؤثر واقي الشمس على الجلد؟ 

4. من خالل البحث، ماذا تعلمنا عن أهمية استخدام واقي الشمس؟ 

استخدم المعلومات التي سجلتها أثناء البحث لإلجابة عن األسئلة.

استنتاجات البحث

الدرس

4

لنرى ما يمكننا معرفته من ذلك. غالًبا ما يستخدم العلماء كلمة "االستنتاجات" لوصف القرار الذي توصلوا إليه بعد تفكير 
واستعانة باألدلة. في الصفحة التالية، استنتاجات البحث، سوف تجدون بعض األسئلة لمساعدتكم في تحليل بياناتكم والتعلم 

من مالحظاتكم. تعاونوا مع مجموعاتكم لإلجابة عن األسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: متابعة التالميذ أثناء يمنها وملايدتها إذا لزم األمر.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون مع مجموياتها الستكمال الصلحة. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة 
الحياتيةظ لنع القرار(.

يقول المعلم ما يلي: لنَر ماذا استنتجتم.

منحوظة لنمعناظ ينبغي أن يالحظ التنميذ أن الشمس تعمة ينا اسمرار لون الورق الذي لا ُيلتخدم معه واقي الشمس. عاقش الملاهيا 
الخاطئة بأن الشمس تعمة ينا "اسمرار" الجند إذا لا تلتخدم واقي الشمس. في الحقيقة إن ما يحدث هو العكس تماًما؛ ألن الجند يغمق 
ط هذه  لوعه عتيجة إفراز لبغة الميالعين. إن الميالعين هي مادة تحمي الجند من الحرق. يعد هذا الملهوم معقًدا إلا حد كبير، ولكي عبّلَ

المعنومة لنتالميذ يجب أن عركز ينا النون األساسي لنورق. يحمي واقي الشمس الورق، وذلك بالحلا  ينا النون األساسي. إذا استخدمنا 
واقي الشمس ينا الجند فإعه يحافظ ينا "لون الجند".

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ من مجمويات مختنلة ليشاركوا مالحظاتها واستنتاجاتها. تشجيع التالميذ ينا توضيح اللبب وراء 
أي استنتاج. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ التلكير الناقد.

4. يقول المعلم ما يلي: شكًرا على أفكاركم الرائعة. ولقد جاء الوقت المناسب الستعادة النشاط الذهني. دعونا نرى ماذا سنفعل 
اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار واحدة من بطاقات التالميذ الستعادة النشاط الذهني. يطنب من التنميذ لاحب البطاقة أن يقوم بالتمثية 
أمام اللصة ليوضح لها كيلية القيام بالحركة.

يقوم التالميذ بما يلي: اتباع التنميذ بينما يمثة أمامها فقرة عشاط استعادة النشاط الذهني.

5. يقول المعلم ما يلي: شكرًا جزيالً على مشاركتكم في استعادة نشاطنا الذهني. سيكون تعزيز طاقة الجسم عامالً مساعدًا 
خالل عملنا في الدرس التالي. من فضلكم افتحوا الكتاب صفحة"مخطط جسم اإلنسان". تعرفنا باألمس على ما يخص الجلد. 

سنركز اليوم على أجزاء الجسم التي تساعدنا على الحركة. في رأيكم، ما أجزاء الجسم التي سنتعرفها؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار )العضالت والعظام(.

يقوم المعلم بما يلي: تليير مناقشة تمكن التالميذ من تحديد العضالت والعظام في خريطة أيضاء الجلا ومشاركة ما يعرفوعه ين 
العظام والعضالت.

6. يقول المعلم ما يلي: إن العظام والعضالت لهما أهمية كبيرة. هيا نتعلم المزيد عنهما. من فضلكم افتحوا الكتاب 
صفحة"العظام والعضالت". قبل البدء في قراءة هذا النص المعلوماتي، من منكم يمكنه إلقاء نظرة على الصفحة إلخبارنا بأول 

وظيفة للعظام والعضالت؟ ثم يخبرنا: كيف عرف ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة العنوان اللريي وتقديا اإلجابة )الحركة(.

يقوم المعلم بما يلي: ترسيخ هذه العناوين اللريية في عصوص معنوماتية أو واقعية توفر لها ملاتيح وبنية المحتوى. جعة التالميذ 
يقرأون اللقرة تحت العنوان اللريي "الحركة " بملردها أو في ثنائيات.

يقول المعلم ما يلي: لقد قرأنا عن كيفية عمل العضالت والعظام مًعا لمساعدتنا في الحركة وممارسة األنشطة التي نحبها. 
لنقرأ المزيد في كتاب التلميذ عن وظيفة أخرى هامة للعظام والعضالت.

يقوم المعلم بما يلي: جعة التالميذ يقرأون اللقرة تحت ينوان "الحماية" بملردها أو في ثنائيات.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة القسم الثاني.

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ على مناقشة كيفية عمل العظام والعضالت معًا. تشجيع التالميذ على إعطاء أمثلة من 
النص عن كيفية عمل العظام والعضالت مًعا لمساعدتنا على الحركة وحماية أعضائنا. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب 

على المهارة الحياتية: التفكير الناقد.

7. يقول المعلم ما يلي: هناك العديد من العظام والعضالت في أجسامنا. دعونا نركز على منطقة صغيرة في الجسم نستخدمها 
دائًما لنفكر أكثر في كيفية عمل العظام والعضالت مًعا. هل يستطيع كل واحد منكم رفع إصبع واحد؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع إصبع واحد.

لنع القرار
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

انظر إلى الصورة، والحظ األعضاء التي تشير إليها الكلمات.

مخطط جسم اإلنسان

الدرس

3

القلب

المعدة

األوعية الدموية

الجلد

العضالت

العظام

تعلم اآلن أنه من حماية مخك وانتهاًء بتحريك أصابع قدميك ويديك، هناك العديد من الوظائف التي تؤديها العظام والعضالت. وهما يعمالن مًعا للحفاظ 
على سالمتك أثناء الحركة.
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ النص.

العظام والعضالت

يتكون جسم اإلنسان من أعضاء كثيرة تعمل مًعا؛ كي يبقى على قيد الحياة. ومنها العظام والعضالت التي تعمل مًعا على مساعدة الجسم على الحركة 
وحماية األعضاء اللينة داخل الجسم.

الحركة 

العظام الموجودة في جسمك ٌتّكون الهيكل العظمي وهو المسئول عن الحركة ولكنه ال يستطيع 
الحركة بدون العضالت. وترتبط أغلب العضالت بالعظام لتؤدي وظيفتها. فعندما تحرك عضالتك، 
تناول  أثناء  لمساعدتك  وتحركها  العظام  العضالت  ترفع  حيث  أيًضا،  العظمي  الهيكل  يتحرك 

الطعام، أو ممارسة الرياضة، أو العزف على اآلالت الموسيقية.

ُمّد ذراعيك بجانبك. هل تشعر بالطريقة التي تعمل بها عضالتك؟ هل تشعر بتعب في كتفيك؟ 
فعضالت الكتف مرتبطة بعظام الذارع. وهي العضالت المسئولة عن رفع ذراعيك وتحريكهما.

الحماية 

القلب،  مثل  اللينة  لألعضاء  قوًيا  درًعا  يمثالن  فهما  والعظام.  للعضالت  أخرى  وظيفة  هناك 
والرئتين، والمخ. فاألعضاء مسئولة عن القيام بوظائف متعددة؛ كي تبقى على قيد الحياة، ولذا 

يجب حمايتها.

أما العظام الموجودة في الجمجمة، فتشبه الخوذة التي تحمي المخ إذا ارتطم الرأس بجسم 
إذا  عينيك  حماية  على  العظام  هذه  تعمل  حاجبيك؟  الموجود خلف  بالعظم  تشعر  هل  صلب. 
العديد من  العضالت عينيك عن طريق إغالقهما. هناك  بوجهك. وكذلك تحمي  الكرة  ارتطمت 
األعضاء في صدرك وباقي أجزاء الجسم، كما تتشكل ضلوعك على هيئة قفص يحافظ على 

منطقة الصدر بأكملها. هل تشعر بها؟ تحمي تلك العظام قلبك ورئتيك أيًضا.

فكر في جميع حركات جسمك. فعندما تمشي، تتحرك العضالت الموجودة في عظام ساقيك وقدميك. وتتحرك عضالت فكك إلى األعلى وإلى 
األسفل وعلى الجانبين عندما تمضغ الطعام. وحتى عندما تكون نائًما، تتحرك عضالت الضلوع لمساعدتك على التنفس.

التفكير الناقد
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يقول المعلم ما يلي: اآلن، قوموا بثني هذا اإلصبع ثم فرده لعدة مرات. التفتوا إلى الزميل المجاور وتحدثوا بعضكم مع بعض 
عن كيفية عمل العظام والعضالت مًعا في ثني إصبعكم وفرده.

يقوم التالميذ بما يلي: مالحظة ثني إلبع واحد وفرده، ثا مناقشة هذه الحركة مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: بفضل هذه األيدي، نستطيع أن نفعل العديد من األشياء، إذ إن عظام اإلصبع تتحرك بمساعدة العضالت. 
وكل هذا يحدث تحت الجلد، ولكن من الصعب أن نرى ذلك على الحقيقة. دعونا نبتكر نموذًجا عما تعلمناه لنرى كيف نحرك 

اإلصبع. من فضلكم، افتحوا الكتاب صفحة "تصميم نموذج إلصبع اليد" واقرأوا اإلرشادات بمفردكم.

منحوظة لنمعناظ قّلا التالميذ في مجمويات، كة مجموية تتكون من ثالثة أو أربعة تالميذ. إذا لا يتوفر إال القنية من المواد، فصما عموذج 
أو اثنين إللبع متحرك كعرض توضيحي، ثا اجعة التالميذ يقرأون التعنيمات لك، ثا اسمح لنمجمويات باختبار سحب الخيط حتا تتحرك 

األلابع.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات األولا في لمت.

يقول المعلم ما يلي: سنقرأ جميع الخطوات مًعا، ثم سنحضر المواد ونبدأ في تصميم إصبع متحرك.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لقراءة التعنيمات ومناقشة أي أسئنة. تذكير التالميذ بممارسة مهارة المشاركة الحياتية أثناء العمة 
الجمايي. توزيع المواد. قراءة التعنيمات مرة أخرى و تمثيل كة خطوة يند تصميا إلبع متحرك في اللصة، والتجول في أرجاء اللصة 
لملايدة التالميذ يند الضرورة. في حال مواجهة التالميذ ألي لعوبة في إدخال الخيط في الشلاطة، ُتلتخدم يصا رفيعة لدفع طرف 

الخيط المعقود داخة قطع الشلاطة.

، لبيان الغرض من  منحوظة لنمعناظ يعمة الخيط كوتر يلايد اإللبع ينا االعثناء، غير أن العضالت تلحب األوتار لجعنها تتحرك. ومن َثّاَ
هذا النموذج، فال بأس من تبليط التجربة وايتبار الخيط ينا أعه العضالت. وإذا كان استيعاب التالميذ كبيًرا، فهناك فرلة لتقديا كنمة 

الوتر.

يقوم التالميذ بما يلي: تصميا اإللبع المتحرك واختباره. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ 
المشاركة.(

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في تصميم نموذج إلصبع اليد. عند تصميم نماذج مثل هذا، علينا أن نحاول دائًما أن نجعل 
النموذج يبدو كأنه يتحرك كشيء حقيقي، غير أنه من الصعب تصميم نماذج مطابقة للحقيقة. انظروا إلى نموذج إصبع اليد 

الذي تم تصميمه وإلى إصبعكم الحقيقي. ما وجه التشابه بينهما؟ وما وجه االختالف؟ شاركوا أفكاركم مع مجموعاتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع المجموية.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تنميذ لنبدء بـ المشاركة السريعة لعمة المناقشة. تشجيع التالميذ ينا ذكر أوجه التشابه واالختالف التي 
يالحظوعها بين عموذج اإللبع المصما واإللبع الحقيقي.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  8. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعلمنا اليوم كيفية عمل العظام مع العضالت لحماية أعضائنا ومساعدتنا على الحركة. ُيرجى 
االلتفات إلى الزميل المجاور ووصف كيفية عمل العضالت مع العظام لمساعدتنا في استعادة نشاطنا مبكًرا اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: فكروا مرة أخرى في العادات الصحية التي كنا نمارسها. كيف تمثل هذه العادات عاماًل هاًما في الحفاظ 
على صحة العظام والعضالت؟ شاركوا ذلك مع الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار يدة تالميذ لمشاركة أفكارها مع اللصة.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم اليوم. في الدرس التالي، سنتعرف أحد أعضائنا وكيف يساعدنا على العيش. تأكدوا 
من إعادة جميع المواد.
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اقرأ التعليمات بدقة قبل أن تبدأ في تصميم نموذج إلصبع اليد.

تصميم نموذج إلصبع اليد

المواد التي ستحتاجها:

التعليمات:

1. ارسم شكل إصبع السبابة على البطاقة الورقية، ثم قص مكان اإلصبع.

2. ارسم خطوًطا ألماكن ثني إصبعك )ثالثة أماكن(، ثم اطِو مكان هذه الخطوط فهي مكان مفاصل اإلصبع.

3. اقطع الشفاطة إلى أربعة أجزاء صغيرة الحجم. 

4. َألصق قطع الشفاطة بالصمغ أو شريط اللصق على كل قسم من األقسام األربعة لإلصبع. 

5. أدخل الخيط في قطع الشفاطة، بحيث تكون العقدة عند الجانب العلوي من اإلصبع. 

6. َألصق نهاية عقدة الخيط عند طرف اإلصبع. 

مقص	 

بطاقة ورقية	 
شفاطة	 

خيط بطول 30 سم	 

صمغ أو شريط الصق	 

المشاركة
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نظرة عامة الدرس 5

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم سنبحث عن جدول متابعة العادات الصحية في كتاب التلميذ ثم نحدد مدى تقدمنا. 
شاركو أهدافكم التى حققتموها مع زميل مجاور عندما يكون مستعًدا.

يقوم التالميذ بما يلي: تلجية تقدمها في النشاط.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم االلتزام بعاداتكم الصحية. لنتعلم المزيد عن وظائف أعضاء جسم اإلنسان. صنعنا باألمس نموذج  
إلصبع لنوضح عمل العظام والعضالت مًعا لنتمكن من الحركة، كما تعرفنا على وظيفة مهمة أخرى للعظام والعضالت. إذا كنتم 

تعرفون الوظيفة األخرى المقصودة، فقوموا بـ الهمس باإلجابة في أيديكم.

يقوم التالميذ بما يلي: الهمس باإلجابة في األيدي.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا تذكرتم الوظيفة المقصودة.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى أو عدم التفاعل.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تنميذ مّمن قاموا برفع اإلبهام إلى أعلى إلخبار اللصة ين وظيلة العظام والعضالت األساسية األخرى 
)حماية أيضاء الجلا(.

يقول المعلم ما يلي: بلى، أحسنتم. تحمي العظام والعضالت أعضاء الجسم الداخلية. تحافظ هذه األعضاء على سالمة عمل 
أجسامنا. سنتعرف اليوم العضو الذي يساعدنا في االستفادة من الُمغذيات والطاقة في غذائنا. في رأيكم، ما العضو الذي 

سنتعرفه اليوم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

بتعادة صحية 
لس

ا

حد
األ

ين
الثن

ا

ثاء
ثال
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عاء
ألرب

ا

س
مي

لخ
ا

عة
جم

ال

الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ

تعنّا )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد الملتخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
اكتشاف ما يحدث لنطعام يند تناوله.  
بناء عموذج لمعدة تهضا الطعام.  

أكمة عموذج لنمعدة بنللك قبة تالميذ اللصة إن أمكن، لنتعرف 
ينا الخطوات التي قد يجد التالميذ فيها لعوبة، وضمان 

اإلحاطة بكة خطوات تصميا النموذج. جّهز المواد اآلتية في 
موقع مركزي واحد ألغراض استخدام المدرس أو بايتباره 

محطة إمداد لمجمويات التالميذ لنولول إليها يند احتياجها 
إلا أي شيء. تشتمة المواد )لكة مجموية( يناظ

يصير ليمون قدره 60 مة )يمكن استبدال   
النيمون بالماء إذا لا يتوفر النيمون(

كيس من البالستيك قابة لنغنق  
قطعة من المقرمشات  

الهضا  
العنالر الغذائية  
المعدة  

كتاب التنميذ  
أقالم رلاص  
أقالم تنوين  
كيس من البالستيك قابة لنغنق  
يصير ليمون  
مقرمشات  

عواتج التعنّا

تجهيزات المعنا لندرس

الملردات األساسية

المهارات الحياتية

تعّلَم لتعرف

التلكير الناقدظ
تحديد المعنومات المتعنقة بالموضوع.  
توضيح طرق التلكير.  

تعّلَم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةظ
اإلدارة والتنظيا اللايالن لنمهام.  
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يقول المعلم ما يلي: من فضلكم افتحوا الكتاب صفحة "مخطط جسم اإلنسان". حددوا مكان المعدة في المخطط واسألوا 
زمياًل مجاوًرا إذا ما كان يتفق معكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد مكان المعدة في مخطط أيضاء جلا اإلعلان واإلشارة إليها لـ زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: علينا تناول الطعام للحفاظ على صحتنا. تطلق أجسامنا اإلشارات عندما نحتاج للطعام. فأحياًنا ُتصدر 
معدتنا أصوات قرقرة عندما نشعر بالجوع. من يمكنه المشاركة بذكر إشارة أخرى تطلقها أجسامنا عندما نشعر بالجوع.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ ممن يرفعون أيديها لنمشاركة بتجاربها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب.

2. يقول المعلم ما يلي: شكرًا لكم على المشاركة. لنتعلم المزيد عن وظيفة المعدة من فضلكم، افتحوا كتاب التلميذ على 
صفحة "ماذا يحدث للطعام الذي تتناوله؟". قبل بدء قراءة هذه الصفحة، التفتوا إلى زميل مجاور وتحدثوا معه عن أفكاركم 

حول ما يحدث للطعام الذي نتناوله.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: تفكير جيد. دعونا نقرأ لنرى إذا ما كانت أفكاركم تتفق مع هذه القطعة. تبادلوا األدوار في القراءة مع زميل 
مجاور. أثناء القراءة، ضعوا خًطا أسفل الكلمات الجديدة التي ال تعرفونها.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة القصة مع زمية.

يقول المعلم ما يلي: هل وجدتم أي صعوبة في القراءة؟

يقوم المعلم بما يلي: تلجية الكنمات التي ال يعرفها التالميذ ينا اللبورة، وتنقين التالميذ كيلية عطق هذه الكنمات ومناقشة تعريلها 
سريًعا. ترك الكنمات ينا اللبورة لنتالميذ كمرجع لها. إيادة قراءة القطعة بصوٍت ياٍل أثناء متابعة التالميذ إذا لزم األمر. وبعد ذلك، 

إجراء مناقشة حول القطعة. قد تشمة موضويات المناقشة ما يني ينا سبية المثال ال الحصرظ
ما الوقود الذي يحرك أجلامنا؟  
ما الطعام الذي يمد أجلامنا بالطاقة؟  
ماذا يحدث لنطعام حتا تلتليد منه أجلامنا؟  
ماذا ُيقصد بعمنية الهضا؟  
ما الملار الذي يلير فيه الطعام الذي عتناوله؟  
ما األيضاء الكبيرة التي تلاها في يمنية الهضا؟  

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ التلكير الناقد(.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على المناقشة الُمثمرة. اجتهدنا في العمل، وحان الوقت المناسب لندعم طاقتنا باستعادة النشاط 
الذهني. الطالب الذي ابتكر الحركة الجديدة سيقود النشاط الذهنى اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار واحدة من بطاقات التالميذ الستعادة النشاط الذهني. الطنب من التنميذ لاحب البطاقة أن يقوم بالتمثية 
أمام اللصة ليوضح لها كيلية القيام بالحركة.

يقوم التالميذ بما يلي: اتباع التنميذ بينما يمثة أمامها فقرة عشاط استعادة النشاط الذهني.

3. يقول المعلم ما يلي: شكرًا جزيالً على قيادة فقرة استعادة النشاط الذهني اليوم. تعلمنا من خالل القطعة التي أمامنا أن 
عضالتنا تساعد في تقليب الطعام الذي نتناوله، ولكن ال يمكن لعضالتنا أن تنفذ وظيفتها بمفردها. تحتوي معدتنا على حمض 
يساعد في تجزئة الطعام إلى وحدات صغيرة بما يكفي لتستفيد أجسامنا من العناصر الغذائية. تجري هذه العملية في مكان ال 
يمكننا رؤيته بسهولة مثلما يحدث عندما نحرك إصبعنا. لنصنع نموذج آخر لنرى كيف تعمل معدتنا. من فضلكم  افتحوا كتاب 

التلميذ على صفحة " كيف تعمل المعدة؟". واقرأوا اإلرشادات واطلعوا على السؤالين.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات والتلكير في اللؤالين.

يقول المعلم ما يلي: سنعمل في مجموعات إلجراء هذا النشاط. ال تنسوا تبادل األدوار والعمل مًعا بينما تتدربون على مهارة 
المشاركة الحياتية. قبل أن نبدأ، أود تمثيل اإلرشادات لكل خطوة.

يقوم المعلم بما يلي: تقليا التالميذ إلا مجمويات لغيرة من ثالثة إلا خملة تالميذ، وذلك حلب يدد النوازم التي أيدها ملبًقا. 
تمثيل الخطوات أثناء القراءة.

يقول المعلم ما يلي: هل لديكم أي سؤال عما ستقومون به؟

الصف الثالث االبتدائي 36

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

انظر إلى الصورة، والحظ األعضاء التي تشير إليها الكلمات.

مخطط جسم اإلنسان

الدرس

3

القلب

المعدة

األوعية الدموية

الجلد

العضالت

العظام
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

تبدأ عملية الهضم بمجرد دخول الطعام في فمك، حيث يعمل المضغ على طحن الطعام إلى قطع أصغر؛ مما يساعد اللعاب الموجود في الفم على 
تطرية الطعام والبدء في تفتيته ثم بلعه. في الخطوة التالية من البلع، تنقل العضالت الطعام إلى المعدة.

الطعام جيًدا،  لتفتيت  بقوة  المعدة  العضالت حمض  المعدة، تحرك  وفي داخل 
العناصر  وُتحمل  الهضم.  الدقيقة الستكمال  األمعاء  إلى  الطعام  ينتقل  وبعدها 
الغذائية في الدم لتمد جميع أجزاء الجسم بالطاقة التي تمكنه من أداء وظائفه 

جيًدا.

اقرأ النص.

ماذا يحدث للطعام الذي تتناوله؟

الدرس

5

يحتاج كل من القطار والطائرة والسيارة إلى الوقود للحركة. فالوقود هو مصدر الطاقة. وتحتاج 
الذي  الوقود  نوع  لنفس  نحتاج  ال  ولكننا  الطاقة،  على  للحصول  أيًضا  الوقود  إلى  أجسامنا 
تحتاجه القطارات أو السيارات. بل يحتاج جسم اإلنسان إلى أنواع متعددة من مصادر الطاقة. 
نحصل على الطاقة من الطعام الذي نتناوله؛ فالطعام مليء بالعناصر الغذائية المختلفة التي 

تمّد جسم اإلنسان بالطاقة التي يحتاجها.

يقوم جسم اإلنسان في عملية الهضم بتفتيت الطعام الذي نأكله إلى أجزاء صغيرة، ليبدأ بعدها 
الجسم في امتصاصه للحصول على الطاقة.

45الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ التعليمات، واتبع الخطوات لعمل نموذج للمعدة، ثم ارسم ما الحظته.

كيف تعمل المعدة؟

المواد التي ستحتاجها:

التعليمات:

1. اسكب عصير الليمون في الكيس البالستيك. يرمز العصير إلى الحمض الموجود في المعدة. 

2. اكسر المقرمشات إلى قطع صغيرة. فهذا ما تقوم به أسنانك ولسانك قبل بلع الطعام.

3. ضع المقرمشات في الكيس ثم اقفله.

4. رّج المقرمشات في عصير الليمون. يمكن استخدام يديك لعصر المقرمشات برفق. فهذا ما تفعله عضالت المعدة لعصر الطعام أثناء 
عملية الهضم.

5. صف ما يحدث لقطع المقرمشات أثناء هضمها في النموذج المشابه للمعدة.

المقرمشات بعد عملية الهضمالمقرمشات قبل عملية الهضم

 عصير ليمون حوالي 60 مل	 

 كيس من البالستيك قابل للغلق	 

 مقرمشات	 

المشاركة
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يقوم المعلم بما يلي: التوضيح إذا لزم األمر، ومن ثا توجيه المجمويات لجمع المواد. إرشاد التالميذ إلا تلجية مالحظاتها في كتاب 
التنميذ أثناء استكمال الخطوات. متابعة التالميذ أثناء يمنها وملايدتها إذا لزم األمر. إيقاف التجربة لتوضيح اإلرشادات وإجراء التجربة 

ينا النحو المطنوب.

يقوم التالميذ بما يلي: استكمال النشاط وتلجية مالحظاتها.

يقول المعلم ما يلي: سجلتم مالحظات مفيدة عن عملية هضم الطعام فى نماذج المعدة الخاصه بنا. لننظف المكان وبعدها 
نجب عن السؤالين السابقين.

يقوم المعلم بما يلي: تقديا إرشادات معينة بخصوص يمنية التنظيف إذا لزم األمر.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أجرينا اليوم مناقشات مفيدة عن عمل المعدة في هضم الطعام. لنعد الى صفحة " كيف تعمل المعدة؟". 
فكروا فيما الحظتموه اليوم وأجيبوا عن السؤالين.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمة النشاط واإلجابة ين اللؤالين. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ 
التلكير الناقد(.

يقول المعلم ما يلي: فكروا مرة أخرى في العادات الصحية التي كنا نتتبعها. ما دور المعدة في هذه العادات؟ كيف يمكن أن تساعد 
معدتنا في البقاء في حالة صحية؟ شاركوا ذلك مع الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار يدة تالميذ لمشاركة أفكارها مع اللصة.

يقول المعلم ما يلي: في درس الغد، سنتعرف عضو آخر مهم من أعضاء الجسم. ال تنسوا مواصلة العمل على العادات الصحية.

45الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ التعليمات، واتبع الخطوات لعمل نموذج للمعدة، ثم ارسم ما الحظته.

كيف تعمل المعدة؟

المواد التي ستحتاجها:

التعليمات:

1. اسكب عصير الليمون في الكيس البالستيك. يرمز العصير إلى الحمض الموجود في المعدة. 

2. اكسر المقرمشات إلى قطع صغيرة. فهذا ما تقوم به أسنانك ولسانك قبل بلع الطعام.

3. ضع المقرمشات في الكيس ثم اقفله.

4. رّج المقرمشات في عصير الليمون. يمكن استخدام يديك لعصر المقرمشات برفق. فهذا ما تفعله عضالت المعدة لعصر الطعام أثناء 
عملية الهضم.

5. صف ما يحدث لقطع المقرمشات أثناء هضمها في النموذج المشابه للمعدة.

المقرمشات بعد عملية الهضمالمقرمشات قبل عملية الهضم

 عصير ليمون حوالي 60 مل	 

 كيس من البالستيك قابل للغلق	 

 مقرمشات	 

التفكير الناقد
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نظرة عامة الدرس 6

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

روا قلياًل  يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درسنا اليوم، لنعد إلى صفحة "جدول متابعة العادات الصحية" في كتاب التلميذ. فّكِ
قبل وضع العالمات التي تعكس سلوككم باألمس.

يقوم التالميذ بما يلي: التقييا الذاتي لالعتظام في العادات الصحية.

يقول المعلم ما يلي: لنتأمل مدى انتظامنا في العادات الصحية حتى اآلن. هل يوجد ما ترغبون في العمل لتحسينه اليوم، أو هل 
يوجد ما تحتاجون إلى القيام به لالستمرار في التقدم في العادات الصحية؟ التفتوا وتحدثوا مع زميل مجاور. ما أهدافكم اليوم؟

يقوم التالميذ بما يلي: التأمة ومشاركة األهداف.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع لنمحادثات لتقييا قدرة التالميذ ينا وضع األهداف. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة 
الحياتيةظ إدارة الذات.

2. يقول المعلم ما يلي: من فضلكم افتحوا الكتاب صفحة "مخطط جسم اإلنسان". لنبدأ درس اليوم بلغز. سألمح لكم بثالثة 
مفاتيح لحل اللغز. إذا تعرفتم على عضو الجسم الذي أفكر فيه، فارفعوا اإلبهام إلى أعلى أمام صدوركم، وال تفصحوا عما 

تعرفونه. نريد أن يكتشف الجميع اإلجابة بأنفسهم.
مفتاح اللغز رقم 1: هذا العضو في حجم قبضة اليد.  
مفتاح اللغز رقم 2: هذا العضو موجود خلف الضلوع.  
مفتاح اللغز رقم 3: يعمل هذا العضو على ضخ الدم.  

ما هذا العضو؟

يقوم المعلم بما يلي: يندما يرفع العديد من التالميذ اإلبهام إلى أعلى، يشجعها ينا مشاركة التخمينات. سؤال التالميذ ين ملتاح حة 
النغز الذي أرشدها إلا اإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: تخمين إجابة النغز )القنب(.

بتعادة صحية 
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ا
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الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط

33الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ

الصف الثالث االبتدائي 36

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

انظر إلى الصورة، والحظ األعضاء التي تشير إليها الكلمات.

مخطط جسم اإلنسان

الدرس

3

القلب

المعدة

األوعية الدموية

الجلد

العضالت

العظام

تعنّا )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد الملتخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
تحديد أهمية الحقائق في عٍص مكتوب.  
تمثية حركة الدم يبر الجلا.  
تأليف قصيدة شعرية ين القنب.  

الشريان  
االعقباض  
االعبلاط  
القنب  
الوريد  

أسطواعات من الورق المقوى   
و/أو أكواب بالستيكية دون قايدة، 

واحدة لكة مجموية.
كتاب التنميذ  
أقالم رلاص  

الملردات األساسيةعواتج التعنّا

المهارات الحياتية

تعنَّا لتكون

إدارة الذاتظ
استعراض التقدم في تحقيق األهداف.  

التوالةظ
مهارات القراءة، والكتابة والتوالة   

غير النلظي.

إدارة الذات
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يقول المعلم ما يلي: تهانينا! استطاع العديد منكم حل اللغز. اليوم، سنبدأ تعّرف القلب. ما الذي تفكرون فيه عند سماع كلمة 
"القلب"؟

يقوم التالميذ بما يلي: االستجابة بطرح أفكارها ومعرفتها اللابقة.

3. يقول المعلم ما يلي: نعرف العديد من المعلومات عن القلب. لنبدأ في تعرّف المزيد عن القلب ووظيفته بقراءة المقال في 
كتاب التلميذ. افتحوا صفحة "قلبى". اعملوا مع زميل مجاور التباع اإلرشادات المذكورة في الصفحة. عند االنتهاء، انظروا إلى 

أعلى وسأعرف أنكم قد انتهيتم.

منحوظة لنمعناظ حلب ملتوى القراءة والكتابة لنتالميذ، يمكنك جعة التالميذ يقرأون شلهًيا بداًل من تكنيف ثنائيات بالقراءة. هناك الكثير 
من الكنمات الجديدة في النص ليكتشلها التالميذ. قد تحتاج إلا قضاء المزيد من الوقت في مناقشة الملردات مع اللصة بالكامة.

يقوم التالميذ بما يلي: القراءة ووضع خط تحت الكنمات غير المعروفة.

يقول المعلم ما يلي: أعرف أن هناك الكثير من الكلمات الجديدة لنتعرف عليها في هذا النص. ما الكلمات التي لم تعرفوها؟ 
ربما تكونون غير متأكدين من نطق بعض الكلمات، أو ربما تكونون غير متأكدين من معناها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الكنمات غير المألوفة.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة الكنمات غير المألوفة ينا اللبورة أو ينا ورق المخططات. عطق الكنمات ومناقشة التعريلات واإلشارة إلا 
القائمة بينما تلتخدم النغة خالل الدرس.

يقول المعلم ما يلي: تحتوي القطعة على العديد من الحقائق المهمة عن القلب. هيا نستعرض بعض هذه الحقائق مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: طرح أسئنة ينا التالميذ تتعنق بالقراءة. تشمة األسئنة المقترحةظ
ما المقصود باالعقباض؟ هة يمكنك تمثية كنمة االعقباض بيديك؟  
ما المقصود باالعبلاط ؟ هة يمكنك تمثية كنمة االعبلاط بيديك؟  
ماذا يلعة القنب يندما ينبض؟ )قا بـ التمثية لعرض االعبلاط واالعقباض بضا يديك مًعا والدفع ثا فكهما. اجعة التالميذ   

يقندون حركاتك.(
ما أهمية سريان الدم إلا الرئتين؟  

استخدام المخطط لجعة التالميذ يتتبعون ملار الدم في القنب.

يقوم التالميذ بما يلي: االشتراك في تخمين اإلجابات وتنليذ الحركات.

يقول المعلم ما يلي: تخبرنا هذه الصفحة بالكثير من المعلومات. خمنوا مع زميل مجاور ثالث حقائق ترغبون في تذكرها. 
ظللوا الحقائق الثالث بتلوين الجمل بقلم شمع فاتح اللون. عندما تنتهون، شاركوا الحقائق التي اكتشفتموها في الجدول، ثم 

أغلقوا كتبكم حتى أعرف أنكم قد انتهيتم.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون الستخراج ثالث حقائق مهمة ين القنب.

 يقوم المعلم بما يلي: تجهيز المواد أثناء عمل التالميذ: 
أسطوانات من الورق المقوى و/أو أكواب بالستيكية دون قاعدة، واحدة لكل مجموعة.

4. يقول المعلم ما يلي: الوقت مناسب اآلن الستعادة النشاط الذهني. سأسحب إحدى بطاقات التالميذ لقيادة استعادة النشاط 
الذهني. على باقي التالميذ اإلنصات حتى نعرف ما يجب علينا فعله.

يقوم التالميذ بما يلي: متابعة قيادة التنميذ لالشتراك في استعادة النشاط الذهني.

يقول المعلم ما يلي: ممتاز. شكًرا جزياًل على قيادة فقرة استعادة النشاط الذهني. قرأنا عن وظيفة القلب وناقشنا كيفية عمله. 
لننظر مًعا إلى طرق جديدة لشرح كيفية قيام القلب بوظيفته. قبل البدء، اذكروا مكان القلب في الجسم؟ من فضلكم، أشيروا إلى 

مكان القلب في جسمكم حسب رأيكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلى مكان القلب.

يقول المعلم ما يلي: يوجد القلب بين رئتيكم في الجزء األمامي من صدركم. وهو بحجم قبضة يدكم وينمو بينما تكبرون.

يقوم المعلم بما يلي: رفع قبضة اليد أمام الصدر وإمالتها إلا اليلار قنياًل.

يقوم التالميذ بما يلي: تقنيد حركات الُمعنا.
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ا تحت الكلمات التي ال تعرفها. اقرأ القصة مع زميلك، وضع خّطً

قلبي

الدرس

6

يؤدي قلبك وظيفة مهمة للغاية. حيث يضخ الدم إلى جميع أجزاء جسمك. ويحمل الدم 
األكسجين والعناصر الغذائية إلى كل جزء من أجزاء الجسم. القلب عبارة عن عضو 
عضلي بحجم قبضة اليد. يمتلئ بالدم كلما توسع أو انبسط. عندما ينقبض القلب، 

يدفع الدم إلى األوعية الدموية الموجودة في جميع أجزاء الجسم.

مفتاح الحل

 اللون األحمر = دم ُمحمل باألكسجين

اللون األزرق = دم خاٍل من األكسجين

الرئتين 

من الجسم إلى الجسم
القلب

حقيقة ممتعة

الضحك تمرين جيد للقلب.

يدق القلب عدة مرات في الدقيقة الواحدة، ومع كل دقة يدفع القلب الدم إلى جميع 
أجزاء الجسم. ويستمر القلب في النبض ما دمت حّيًا.

تدفق الدم
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يقول المعلم ما يلي: هل استمعتم إلى صوت القلب من قبل. يستخدم الطبيب السماعات الطبية لالستماع إلى نبضات القلب. 
سنستخدم أسطوانات من الورق المقوى وأكواًبا لالستماع إلى قلوب زمالئنا. على الجميع التزام الهدوء. ليتقدم تلميذ من كل 

منضدة ليأخذ المواد إلى باقي الزمالء.

يقوم التالميذ بما يليظ جمع المواد.

يقوم المعلم بما يلي: ينا التالميذ وضع أحد طرفي الكوب أو األسطواعة بحرص ينا لدر أحد الزمالء واالستماع من الطرف اآلخر. 
إذا شعر التالميذ بالحرج من العمة مًعا، يمكنك أن تقترح أن يتطوع بعض التالميذ لنتقدم واالستماع لقنبك. تمثية االستماع وتحديد مكان 

وضع األسطواعة. التجول في أرجاء اللصة لنتأكد من قدرة التالميذ ينا تنليذ النشاط.

يقول المعلم ما يلي: ضعوا األسطوانة على قلب الزميل واستمعوا بهدوء. هل يمكنكم سماعه؟ التزموا بتبادل األدوار حتى ُيتاح 
للجميع فرصة المحاولة.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلا عبضات قنب الزمية.

5. يقول المعلم ما يلي: يصعب أحياًنا سماع نبضات القلب، ولكنني أعرف أن بعضكم استطاع سماع نبضات القلب. إليكم طريقة 
أخرى للتفكير في طريقة تحريك القلب للدم خالل الجسم.

يقوم المعلم بما يلي: التوجه إلا اللبورة وكتابة رقا 8 بخط كبير. رسا يالمة X في منطقة تقاطع الخطوط بالعدد 8. جعة التالميذ 
يكتبون رقا 8 في الهواء بداية من منتصف يالمة X وإخبارها أن القنب يماثة يالمة X بالنلبة إلا رقا 8. كتابة رقا 8 مرة أخرى بدًءا 
من يالمة X وتذكير التالميذ بأن العالمة ُتمثة القنب. شرح سريان الدم من القنب لنرئتين وسرياعه يائًدا إلا القنب مرة أخرى، ثا سريان 

الدم من القنب إلا أجزاء الجلا وسرياعه يائًدا إلا القنب مرة أخرى. وضح مكان القنب باإلشارة إليه ينا الرسمة، وكتابة اسمه في 
المنتصف، وكتابة اسا الرئتين في األينا والجلا في األسلة، ثا الطنب من التالميذ ذكر اسا األجزاء بينما تتبعها - القنب، الرئة، القنب، 

الجلا، القنب.

يقوم التالميذ بما يلي: رسا شكة رقا 8 في الهواء وذكر أسماء األجزاء شلوًيا.

منحوظة لنمعناظ في اللصول المتقدمة، اسأل التالميذ إذا كان هذا النموذج دقيًقا وما الذي قد يلبب سوء اللها. يلايد النموذج  في تذكر 
ترتيب سريان الدم إلا أجزاء الجلا، ومع ذلك، قد يؤدي إلا سوء اللها أن الدم ال يلري إال من القنب إلا األسلة ألجزاء الجلا 

الللنية. ولكن في الحقيقة، يلري الدم إلا أينا إلا المخ وأجزاء الجلا التي تعنو القنب.

يقول المعلم ما يلي: قرأنا في القطعة أن القلب عبارة عن عضلة. ليثِن كل منكم عضالت ذراعه. دعونا نرى مدى قوتكم.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل حركة ثني العضنة ذات الرأسين العضدية )يضنة الباي( ثا بلطها. وضع اليد األخرى ينا العضنة 
واستشعار العضنة لتبين اللرق بين الحركتين.

يقوم التالميذ بما يلي: ثني يضالتها.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا أن عضالت ذراعينا وساقينا تساعد في تحريك هيكلنا العظمي؛ فهي عضالت هيكلية يتحكم المخ 
في حركتها. بينما ُيعتبر القلب عضلة ملساء؛ فهو ينقبض وينبسط من تلقاء نفسه، وليس علينا التدخل للقيام بذلك. وهو 

ينبض من تلقاء نفسه حتى أثناء نومنا.

6. يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ إلا الصلحة التالية في كتاب التنميذ، قنبي.

يقوم التالميذ بما يلي: االعتقال إلا الصلحة الصحيحة واالستماع إلا اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا الكثير عن القلب اليوم. يمكننا تذكر ما تعلمناه اليوم من خالل كتابة قصيدة قصيرة أو جمل عن 
القلب.

يقوم المعلم بما يلي: إرشاد التالميذ لتأليف وكتابة ثالث جمة أو قصيدة من ثالثة أسطر. اللماح لنتالميذ بالعمة مًعا لزيادة اإلبداع.

يقوم التالميذ بما يلي: استكمال الجمة أو القصيدة.

يقول المعلم ما يلي: أنتم شعراء رائعون. لنقم بـ رفع األيدي وتكوين ثنائيات لمشاركة العمل مع زمالئنا اآلخرين.

يقوم المعلم بما يلي: قيادة رفع األيدي وتكوين ثنائيات، وترك وقت لنمشاركة ثا تكرار الخطوات مرة أو مرتين.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الزمالء في اللصة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا الكثير من الحقائق اليوم. هيا نشارك بعًضا من قصائدنا مع باقي التالميذ. سأختار ثالثة أسماء 
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اكتب ثالثة أسطر عن القلب

قلبي
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باستخدام عصّي األسماء. إذا ناديت اسمك، فمن فضلك قف وشارك قصيدتك التي ألفتها معنا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة القصائد. التواصل
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عظرة يامة الدرس 7

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم سنبحث عن جدول متابعة العادات الصحية في كتاب التلميذ ثم نحدد مدى تقدمنا. 
عندما يكون زميلك المجاور مستعدًا، شاركوا األهداف التي نجحتم في إنجازها مع بعضكم البعض.

يقوم التالميذ بما يلي: تلجية تقدمها في النشاط.

يقول المعلم ما يلي: سمعت بعضكم يتحدث عن إنجازاتكم الرائعة. واآلن فكروا في دروسنا السابقة عندما تحدثنا عن طرق 
للحفاظ على حالة صحية جيدة. سنستخدم وقت التفكير ثم نشارك بعض هذه األفكار. سأختار أحد التالميذ باستخدام عصّي 

األسماء. للمشاركة، ثم اختيار تالميذ آخرين للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: قيادة المناقشة.

يقوم المعلم بما يلي: تقييا الملتوى العام للها التالميذ.

2. يقول المعلم ما يلي: يسعدني تذكركم لبعض طرق الحفاظ على الصحة. من إحدى الطرق للحفاظ على الصحة أن تبقى 
نشيطًا. في درسنا السابق، تعرفنا على القلب. فالحفاظ على النشاط ضروري جًدا للحفاظ على صحة القلب. لنكتشف اليوم 
المزيد عن عمل القلب للقيام بوظيفته وسبب أهمية الحفاظ على النشاط. عرفنا أن القلب يضرب تلقائًيا. ماذا يقصد بهذا؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة حلب فهمها.

يقول المعلم ما يلي: هل يضرب القلب دائًما  بنفس المعدل؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة )ال، فلي بعض األوقات يضرب القنب بشكة أسرع(.

بتعادة صحية 
لس

ا

حد
األ

ين
الثن

ا

ثاء
ثال

ال

عاء
ألرب

ا

س
مي

لخ
ا

عة
جم

ال

الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط
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اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ

تعنّا )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد الملتخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
تعنّا كيلية قياس النبض وتلجية معدل ضربات   
القنب.
اختبار فروض ين تأثير ممارسة الرياضة في   

معدل ضربات القنب.
تحنية عتائج االختبار.  

في عشاط اليوم، سيحدد وقت معين لنتالميذ لتنليذ تجارب 
متعددة. يمكن تنليذ أغنب األعشطة وها في مقايدها، ولكن قد 
تحتاج أن تجعة التالميذ يتبادلون األدوار من خالل اعضمامها 
لمجمويات مختنلة. راجع للحة اليوم في كتاب التنميذظ "معدل 
ضربات القنب" لوضع أفضة خطة لتنظيا النشاط. إذا لا تتوافر 
بعض ينالر إجراء االختبار، فيمكنك استبداله بنشاط مشابه. 

تقليا التالميذ ينا مجمويات، حلب المواد المتاحة ويدد 
تالميذ اللصة.

معدل ضربات القنب.  
اللروض  
النبض  

أجهزة كمبيوتر أو كمبيوتر   
لوحي، إن أمكن.

مؤقت  
كتاب التنميذ  
أقالم رلاص  

عواتج التعنّا

تجهيزات المعنا لندرس

الملردات األساسية

المهارات الحياتية

تعنَّا لتعرف

التلكير الناقدظ
توضيح طرق التلكير.  

تعنَّا لتعمة

التعاونظ
احترام آراء اآلخرين.  

لنع القرارظ
تحديد النتائج والنتائج المتوقعة.  
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يقول المعلم ما يلي: ما دليلكم على أن القلب يضرب أسرع أو أبطأ أحياًنا. في رأيكم، لم يختلف معدل ضربات القلب؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجربة واالستنتاجات.

منحوظة لنمعناظ تختنف إجابات التالميذ حلب التجارب والدالئة التي يطرحوعها. يضرب القنب ين طريق االعقباض، يمكن لننشاط المبذول 
أو المشاير التي عشعر بها أن تلرع الضربات أو تبطئها.

يقوم المعلم بما يلي: التأكد من أن التالميذ لديهم دليل على استنتاجهم. سيوفر هذا األمر فرصة للتالميذ للتدرب على المهارة 
الحياتية: التفكير الناقد.

3. يقول المعلم ما يلي: خرجتم ببعض االستنتاجات عن طريقة ضرب القلب. أشكركم على إثبات استنتاجاتكم بالدليل. رأيتم كم 
تجيدون التفكير الناقد كعلماء رائعين. يبدأ العلماء باستنتاج أو فكرة ثم يختبرونها. لنختبر أفكاركم اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ إلا الصلحة التالية في كتاب التنميذظ "معدل ضربات القنب". التأكد من يمة التالميذ في ثنائيات. 
الطنب من التالميذ قراءة الصلحة ورفع رأسها يند االعتهاء. أثناء قراءة التالميذ، عقة الصف األول من الجدول ينا اللبورة.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة الصلحة.

يقول المعلم ما يلي: في مناقشتنا، استفدتم من تجاربكم في شرح أفكاركم عن األسباب التي تؤدي إلى جعل معدل ضربات القلب 
أسرع أو أبطأ. بما أننا سنختبر أفكارنا، فسوف نبدأ بطرح الفروض. الفروض هي ما نعتقد باحتمال حدوثه بناًء على ما نعرفه. 
انظروا إلى قائمة األنشطة. ما الذي تعتقدون أنه يحدث لضربات القلب؟ لنبدأ بـ وقت التفكير ثم سأترك لكم دقيقة للمناقشة 

مع باقي المجموعة.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلا التالميذ في عهاية وقت التلكير ثا ترك دقيقة أو دقيقتين لنمناقشة في ثنائيات. كتابة اآلتي ينا 
اللبورةظ اللروضظ أتوقع أن معدل ضربات قنبي ـــــــــــــــــــــ أثناء هذه األعشطة. التلليرظ وأيتقد أن هذا بلبب ـــــــــــــــــــــ.

يقول المعلم ما يلي: لنجمع بعض الفروض. كتبت جملتين على السبورة. عندما أناديكم، أكملوا الجملتين بصوت عاٍل بأفكاركم. 
تعبر الجملة األولى عن الفروض المطروحة. وتعبر الجملة الثانية عن تفسيركم لجعل الفرضية حقيقة. لنأخذ دقيقة لنكون 

الجمل في رأسنا أواًل.

يقوم التالميذ بما يلي: التعبير ين األفكار في جمة.

يقوم المعلم بما يلي: استدياء ثالثة أو أربعة تالميذ لنمشاركة. كتابة جمنة واحدة كامنة لينقنها جميع التالميذ في كتاب التنميذ إذا 
تشابهت األفكار بشكة يام. كتابة يدة جمة مختنلة لينقنها التالميذ إذا طرحوا أفكاًرا مختنلة.

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار جمة وتلجينها في كتاب التنميذ.

يقوم المعلم بما يلي: إذا لا يتا إتاحة تنليذ أحد األعشطة أو كان يهدد اللالمة عظًرا لنملاحة المتاحة )باللصة(، فاجعنها يشطبون ينا 
هذا الصف من الجدول ويّدل المناقشة التالية.

يقول المعلم ما يلي: لنتحقق من  الفروض لدينا. إذا قمنا بقياس ضربات القلب أثناء ممارسة أنشطة مختلفة، فيمكننا مقارنة 
هذه البيانات مع  الفروض التي طرحناها. لنقرأ اإلرشادات الموجودة في أعلى الصفحة.

ل  يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: مارس مع زميلك كل نشاط لمدة 15 ثانية ثم دقيقة واحدة ثم دقيقتين. سِجّ
نبضك على الفور بعد االنتهاء من النشاط. واجمع عدد النبضات 4 مرات لتحصل على معدل ضربات القلب 

في الدقيقة، وبعدها أضف نشاط آخر من عندك واحسب معدل ضربات القلب، ثم أجب عن األسئلة بعد 
انتهائك.

يقول المعلم ما يلي: قبل البدء، التفتوا إلى زميل وحددوا نشاًطا جديًدا إلضافته، ثم اكتبوه في الصف األخير من الجدول في 
الكتاب.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد عشاط جديد وتلجينه في الجدول.

يقوم المعلم بما يلي: شرح خطوات البحث بما في ذلك مكان إجراء كة عشاط وأي يوامة تنظيمية أخرى. توجيه التالميذ إلا طريقة 
استخدام األدوات الُمقدمة إذا توافرت سايات أو ساية توقيت. إن لا يكن الوقت كافًيا، فاجعة المجموية بأكمنها تجري البحث في علس 

الوقت، وأينن الوقت المتاح لكة عشاط )15 ثاعية ثا دقيقة واحدة ثا دقيقتان(.

يقول المعلم ما يلي: تعبر البيانات الُمجمعة اليوم عن معدل ضربات القلب بعد كل نشاط. لجمع هذه البيانات، نحتاج إلى تعلم 
طريقة قياس معدل ضربات القلب. يمكننا حساب معدل ضربات القلب بحساب عدد الضربات في الدقيقة. وبما أننا ال نستطيع 

اإلحساس بضربات القلب بشكل مباشر، يمكننا احتساب معدل ضربات القلب بتسجيل عدد النبضات. نستطيع أن نشعر بنبضاتنا 
عند انقباض الوريد وانبساطه، وذلك في رسغنا أو رقبتنا. يقيس األطباء والممرضات نبضاتنا؛ وبذلك نعرف مدى عمل قلبنا. هل 

سبق ألي منكم الذهاب إلى طبيب أو ممرضة وخضع لقياس نبضاته؟

49الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

ل نبضك على الفور بعد االنتهاء من النشاط. واجمع  مارس مع زميلك كل نشاط لمدة 15 ثانية ثم دقيقة واحدة ثم دقيقتين. سّجِ
عدد النبضات 4 مرات لتحصل على معدل ضربات القلب في الدقيقة، وبعدها أضف نشاط آخر من عندك واحسب معدل ضربات 

القلب، ثم أجب عن األسئلة بعد انتهائك.

معدل ضربات القلب

الدرس

7

1. في اعتقادك، ما معدل ضربات قلبك أثناء ممارسة األنشطة المختلفة؟ 

2. وضح سبب اعتقادك. 

معدل ضربات القلب = عدد الضربات في الدقيقة

)ُتحسب النبضات لمدة 15 ثانية وُتجمع 4 مرات(

مثال: إذا كان عدد النبضات خالل 15 ثانية = 17 نبضة إذن عدد ضربات القلب خالل الدقيقة الواحدة = 17+17+17+17= 68 ضربة في الدقيقة

++ +

++ +

++ +

احسب معدل ضربات القلبالوقت المستغرقنشاط

الجلوس

15 ثانية

دقيقة واحدة

دقيقتان

المشي

15 ثانية

دقيقة واحدة

دقيقتان

=

=

=

++ +=

++ +=

++ +=

التفكير الناقد



اللصة الثاعيظ احلا  ينا لحة افلا 97

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب.

يقول المعلم ما يلي: نستخدم مصطلح "معدل ضربات القلب". لوصف سرعة أو بطء ضربات القلب. ُيقاس معدل ضربات القلب 
بعدد الضربات في الدقيقة دعونا نفكر ما المقصود "بمعدل ضربات القلب" يضرب القلب في كل وقت، ومن َثّمَ نستطيع أن نحسب 

عدد الضربات. ضع يدك على القلب )على رقبتك أو رسغك( وانظر هل تستطيع تتبع عدد ضربات قلبك. هيا لنتدرب مًعا. أواًل 
حدد ضربات القلب. وهذا ما يسمى بالنبض.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح كيلية الشعور بالنبض سواء ينا الرسغ أو ينا الرقبة. )قد تكون التجربة ينا الرقبة أسهة ينا التالميذ( 
التأكد من أن كة التالميذ حددوا مكان النبض وتمكنوا من حلاب يدد النبضات. ينا التالميذ الذين تمكنوا من تحديد مكان النبض 

ملايدة زمالئها اآلخرين في ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد مكان ضربات القنب/النبض

يقول المعلم ما يلي: اآلن سأتابع الوقت. بإمكاننا حساب عدد النبضات لمدة دقيقة واحدة أو جزء من الدقيقة ثم معرفة كيفية 
استخدام الرياضيات في الوصول إلى أحد األنماط. هل لديكم أي فكرة عن طريقة لحساب عدد النبضات في مدة أقل من 60 

ثانية أو أقل من دقيقة؟

يقوم التالميذ بما يلي: يرض أفكارها.

يقوم المعلم بما يلي: إذا لا يتمكن التالميذ من تعّرف الربط بين العد لمدة دقيقة أو جزء من الدقيقة ثا حلاب النتائج مًعا، فأعت في 
حاجة إلا توضيح اللكرة بتوسع أكثر. ينا سبية المثال ينبغي العد لمدة 30 ثاعية ثا مضايلة هذه الثواعي لنحصول ينا متوسط يدد 
النبضات في الدقيقة. يد النبضات لمدة 20 ثاعية ثا مضايلة هذا الرقا ثالث مرات وهكذا. إلجراء هذه التجربة، يحلب التالميذ يدد 

النبضات لمدة 15 ثاعية ثا مضايلة هذه النتيجة أربع مرات، ومن َثّاَ الولول إلا متوسط يدد النبضات في الدقيقة. يعد هذا مثااًل ينا 
التلكير الحاسوبي، وهو ما ُيمّكن التالميذ من تعّرف النمط الحاسوبي لنملايدة في حة المشكالت.

يقول المعلم ما يلي: إن أفكاركم رائعة! هيا بنا نتتبع عدد النبضات لمدة 15 ثانية. هل أنتم جاهزون؟ ما إن أقول ابدأوا، فعلى كل 
واحد منكم البدء بالعد في صمت للوصول إلى عدد النبضات. أما أنا فسأتتبع عدد نبضاتي أيًضا.

يقوم التالميذ بما يلي: حلاب يدد ضربات القنب/النبضات لمدة 15 ثاعية.

يقوم المعلم بما يلي: االستعاعة بنتيجته كمثال وتوضيح كيلية بدء حلاب يدد ضربات القنب لمدة 15 ثاعية إلا حين الولول إلا النتيجة 
النهائية، وهي معدل ضربات القنب في الدقيقة. تكرار التدريب مرة أخرى يند الضرورة حتا يكون التالميذ ينا أتا االستعداد لبدء 

التجربة.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد مكان النبضات والبدء بحلاب يددها.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. عند النظر إلى األعمدة في كتاب التلميذ، ستجدون أنكم أجريتم النشاط ثالث مرات مختلفة. في 
رأيكم، لماذا نجري النشاط عدة مرات؟

يقوم التالميذ بما يلي: التوقع

يقول المعلم ما يلي: لنخصص بعض الوقت للتفكير. هل تعتقدون أن هناك اختالًفا في سرعة ضربات القلب بعد 15 ثانية أو بعد 
دقيقتين لنفس النشاط؟ ارفعوا اإلبهام إلى األعلى إذا كانت اإلجابة بنعم، وأنزلوا اإلبهام إلى أسفل إذا كنتم تعتقدون بعدم وجود 

فرق، وضعوا اإلبهام في المنتصف إذا لم تكونوا متأكدين تماًما.

يقوم التالميذ بما يلي: توقع النتائج

يقول المعلم ما يلي: ال يتكلم أي أحد منكم بما يتوقعه من نتائج. لقد حان وقت بدء التأكد من صحة أفكارنا. كلنا نعرف كيف 
نحل الصف األول مًعا. يجب أن يجلس الجميع اآلن. يرجى الجلوس بهدوء. أغمضوا أعينكم واسترخوا. هذا وقت هادئ. 

سأخصص وقًتا لكل تلميذ، وعندما أقول توقفوا، سيحدد كل تلميذ منكم مكان النبض ويبدأ بالعد. تذكروا أنكم ستستمرون في 
حساب عدد النبضات مدة 15 ثانية، ولكن سنقوم بهذا النشاط على فترات زمنية مختلفة. استمعوا جيًدا إذ أنني أخصص وقًتا 

لبدء حساب عدد النبضات )15 ثانية( ووقًتا للنشاط.

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت لنتالميذ أثناء قيامها بالنشاط األول )الجنوس( لمدة 15 ثاعية، ثا قول "لقد اعتها، ابدأوا اآلن 
بتحديد مكان النبض." توجيه التالميذ حتا يحافظوا ينا هدوئها حتا يتمكنوا من تحديد مكان النبض. إذا كان التالميذ ينا أتا 

االستعداد، يقول المعنا "ابدأوا" ثا ُيخصص وقًتا لنتالميذ مدته 15 ثاعية أثناء يد النبضات. يندما يقول المعنا "توقلوا"، يكتب التالميذ يدد 
النبضات أربع مرات في الصف األول. تمثية الكتابة ينا اللبورة، إكمال ___ + ___ + ___ + ___ = ___

يقوم التالميذ بما يلي: حلاب يدد النبضات ثا تلجية اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: في رأيكم، هل تعتقدون أننا جميعنا متساوون في معدل ضربات القلب؟ تحققوا من ذلك مع الزميل 
المجاور.
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يقوم التالميذ بما يلي: التأكد من ذلك كة مع زمينه المجاور.

ل إليها كل واحد  يقول المعلم ما يلي: ال لسنا متساوين، وهذا أمر طبيعي. لهذا السبب، من المهم أن تسجلوا النتائج التي توّصَ
منكم في الجدول، ألن إجابة زميلك قد تكون مختلفة عن إجابتك. دعونا نكمل باقي الصف.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ لنجنوس لمدة دقيقة لحلاب يدد النبضات لمدة 15 ثاعية ثا حلاب معدل ضربات القنب بناًء ينا 
ذلك في دقيقة كامنة، ثا بعد ذلك حلاب يدد النبضات بعد الجنوس لمدة دقيقتين.

يقوم التالميذ بما يلي: اتباع تعنيمات المعنا.

يقول المعلم ما يلي: أحد األسئلة الموجودة هي: هل يوجد فرق في نتائج معدل ضربات القلب لمدة 15 ثانية، أو دقيقة، أو 
دقيقتين؟ ماذا اكتشفتم؟

يقوم التالميذ بما يلي: الرد باستنتاجات.

يقول المعلم ما يلي: أتساءل ما إذا كنا سنحصل دائًما على هذه النتيجة. واآلن، ليبدأ كل واحد منكم باختبار فرضيته. عند 
انتهائكم من كل األنشطة، ال تنسوا اإلجابة عن باقي األسئلة الموجودة أسفل الصفحة.

يقوم المعلم بما يلي: إيطاء اإلرشادات األخيرة ين األسنوب الذي يتبعه في فصنه. التجول في أعحاء اللصة لمتابعة التقدم وتوفير 
الملايدة يند النزوم أثناء يمة التالميذ. إذا لا يتوفر إال مؤقت واحد، فيجب التأكد من أن كة التالميذ يعمنون ينا علس المعدل، مع إيطاء 

وقت إضافي لنتالميذ لتنليذ األعشطة وحلاب يدد النبضات.

يقوم التالميذ بما يلي: االختبار وتلجية كة عشاط.

يقوم المعلم بما يلي: يند اعتهاء التالميذ، اطنب منها اإلجابة ين األسئنة الموجودة أسلة الصلحة، ثا إيطاء مجال لطرح عقاش معها 
ين النتائج. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارات الحياتيةظ التعاون ولنع القرار.

يقول المعلم ما يلي: أعتقد أن بعضكم مندهش من نتائجه. ما الشيء األكثر دهشة في هذه النتائج؟

يقوم التالميذ بما يلي: الرد ينا اآلراء.

يقوم المعلم بما يلي: استعراض بعض النتائج كمجموعة كاملة، وبذلك يتمكن التالميذ من تحديد األسباب وراء االختالفات في 
معدل ضربات القلب. مناقشة  الفروض، والتأكد من صحتها مع ذكر السبب.

يقول المعلم ما يلي: إن ممارسة أنواع مختلفة من التمرينات تعطي نتائج مختلفة. تعمل ممارسة التمرينات على تقوية عضلة 
القلب. كلما زادت حركة العضالت، زادت حاجتها إلى األكسجين، ومن َثّمَ تزيد كمية الدم المتدفق إليها. بعد هذا االستكشاف، في 

رأيكم لماذا تعد ممارسة التمرينات مهمة جًدا؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: تذكروا أن القلب عضلة من بين العضالت. نستطيع أن نقوي عضلة القلب بممارسة التمرينات. كلما كانت 
عضلة القلب قوية، عملت بفاعلية أكبر. ولكنها مثل أي عضلة، ال بد من إراحتها.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: لقد اقتربت نهاية اليوم، وأعلم أننا متشوقون لمعرفة نتائج اآلخرين. دعونا نأخذ بضع دقائق ونشارك 
النتائج التي حصلنا عليها. رفع األيدي وتكوين ثنائيات في مجموعات مكونة من ثالثة أفراد لمشاركة النتائج. هل تمكنتم من 

إثبات فرضيتكم أم ال؟

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة أوجه التشابه واالختالف في النتائج واالستنتاجات ين اللروض مع تنميذين آخرين.

يقول المعلم ما يلي: لقد كنتم اليوم علماء ونقاًدا وتمكنتم من الوصول إلى اإلجابة عن أسئلتكم. وتذكروا دائًما أن العلماء أيًضا 
لديهم فرضيات قبل اختبار أي فكرة. ونستنتج من ذلك أنه ليس بالضرورة أن تكون كل  الفروض صحيحة. هل هذا صحيح؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: كلنا نخطئ ونتعلم من هذه األخطاء. بالطبع، يخطئ العلماء ويتوصلون إلى أن فروضهم كانت خاطئة. 
فبعد اختبار الفرضية، يتحقق العلماء من صحة الفرضية أو عدم صحتها. يحرص العلماء دائًما على معرفة كل ما يخص العالم 

من حولنا. ليحيي كل تلميذ منكم زميله المجاور لهذا اليوم المليء بالمعرفة.

لنع القرار

التعاون
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عظرة يامة الدرس 8

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد حان وقت استكمال ما تعلمناه اليوم في جدول متابعة العادات الصحية. افتحوا الصفحة الصحيحة في 
كتاب التلميذ لنحدد مدى تقدمنا.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد مدى التقدم.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا اإلبهام إلى أعلى لنعرف مدى التقدم. اإلبهام إلى أعلى يعني أن المستوى جيد. ارفعوا اإلبهام في 
المنتصف، وهذا يعني أن المستوى مقبول ولكن يحتاج إلى أن يتحسن. اإلبهام إلى أسفل يعني أن المستوى ليس جيًدا.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى لمعرفة مدى التقدم.

يقول المعلم ما يلي: عند البدء في هذا الفصل، سأطرح أسئلة: كيف يساعدك جسمك على العمل واللعب؟ لقد تعلمنا اليوم 
بعض أجزاء وأعضاء من الجسم التي تساعدنا على العمل. هيا بنا نسترجع هذا السؤال. ما الطريقة التي ستجيبون بها عن 

سؤال اليوم؟ سأختار تلميًذا واحًدا ليبدأ، ثم سنبدأ بعد ذلك المشاركة السريعة مع اآلخرين. فكروا في طريقة تجيبون بها عن 
السؤال: كيف يساعدك جسمك على العمل واللعب؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تنميذ لبدء المشاركة السريعة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ملاهيا جديدة.

بتعادة صحية 
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الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ

المواد الملتخدمةالملردات األساسية

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
مراجعة التعنّا من خالل تأمة المجموية.  
تحديد خطوات يمنية الكتابة.  
التعاون لتحديد ملئوليات اللرد في المجموية.  

يصما التالميذ ورًقا مقوى ينا شكة ورق الشجر، وذلك لعمة شجرة توضح لها ملاهيا جديدة. قا بمراياة مكان 
وضع الشجرة )المصنوية من الورق المقوى أو ورق الزبدة( في اللصة ليلهة ينا التالميذ الولول إليها. يوجد 
أوراق في للحة "تصميا شجرة ين الحقائق الصحية" في كتاب التنميذ يمكن قصها. إذا وقع االختيار ينا هذه 

الصلحة، فلُتعّد مثة للحة لنعصف الذهني لنتالميذ لتلجية أفكارها قبة علخ الجمة ينا ورق مقوى.
قّلا التالميذ إلا مجمويات مكوعة من ستة تالميذ لكتابة كتب الصحة. حدد من سيتشاركون في هذه الكتب. وجه 

ديوة لآلخرين من اللصول )األلغر( أو اآلباء للماع القصص التي ُتكتب. وهناك خيار آخر وهو تحديد مجموية تقرأ 
لنمجموية األخرى.

الملودة  
التخطيط  
النشر  
المراجعة  

ورق مقوى بني أو ورق زبدة  
ورق مقوى )أربعة ألوانظ   

األحمر، أو البرتقالي، أو األللر، أو 
األزرق، أو أي لون ما يدا األخضر(

شريط اللق  
كتاب التنميذ  
أقالم رلاص  

عواتج التعنّا

تجهيزات المعنا لندرس

المهارات الحياتية

تعنَّا لتعرف

التلكير الناقدظ
تحديد المعنومات المتعنقة بالموضوع.  

تعنَّا لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةظ
اإلدارة والتنظيا اللايالن لنمهام.  

تعنّا )90 دقيقة(
اإلرشادات
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2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكل تلميذ شارك. أعلم أن كثيًرا منكم كان يرغب في المشاركة. سنستعين بكل هذه األفكار خالل 
اليوم. تذكروا، سيتمّثل مشروع "شارك" الخاص بنا في تصميم كتاب لتعليم اآلخرين كيف يمكننا الحفاظ على صحة أجزاء 

جسمنا. اليوم، سنقوم بتسجيل ما تعلمناه وذلك عن طريق تحضير عرض مرئي. ما مزايا العرض المرئي؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارها.

يقول المعلم ما يلي: بداًل من كتابة ما تعلمناه في الكتب، فإن العرض المرئي سيسمح لنا كفصل بمشاهدة ما تعلمناه. نستطيع 
تنظيم معلوماتنا ثم استخدام بعض منها في مشروع "شارك" الخاص بنا. سنصمم شجرة عن الحقائق الصحية. إن الشجرة التي 

سنصممها ستحتوي على أربعة فروع، كل فرع خاص بجزء من أجزاء الجسم التي تعلمناها. ستضيفون ما تعرفونه إلى الشجرة، 
وكل ذلك بتلخيص ما تعلمتموه على ورق الشجر.

منحوظة لنمعناظ بعد الولول إلا طريقة لعرض شجرة ين الحقائق الصحية، ُتضبط االتجاهات بناًء ينا ذلك. حدد إذا ما كان التالميذ 
سيلتخدمون أوراق الشجر في كتاب المدرسة لنعرض أو لعمة ملودة قبة علخ الجمة في أوراق الورق المقوى.

يقوم المعلم بما يلي: إيداد نموذج يوضح لنتالميذ كيلية وضع كة فروع الشجرة وأوراقها.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على  صفحة " تصميم شجرة عن الحقائق الصحية " واقرأوا اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: اليوم سنقوم بعمل عرض رائع لما تعلمناه. ستقطعون أوراًقا للشجرة. كل لون لورقة شجرة تمثل جزًءا 
مختلًفا من الجسم.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كة لون ينا اللبورة بما يقابنه من أجزاء الجلا. إذا استخدم أي من التالميذ كتاب التنميذ، فيجب التأكد 
من أن كة تنميذ معه أقالم تنوين أو أقالم تحديد باأللوان المحددة كي ينّون اللرع ينا الشجرة.

يقول المعلم ما يلي: كل تلميذ منكم لديه أربع أوراق. سيكتب كل واحد منكم معلومة تعّلَمها عن كل عضو من أعضاء الجسم: 
الجلد، والعضالت والعظام، والمعدة، والقلب. اكتبوا معلومة واحدة في كل ورقة من أوراق الشجر األربعة.

يقوم المعلم بما يلي: اإلجابة ين األسئنة قبة بدء التالميذ. نمذجة كتابة جمنة ينا ورقة شجرة منوعة بالنون الصحيح. ثا توضيح طريقة 
تثبيت الورقة في الشجرة. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ التلكير الناقد.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة أربع حقائق على أوراق الشجر وتقطيعها بحيث تكون كل ورقة أمامها ما يقابلها من كل 
جزء من أجزاء الجسم.

يقوم المعلم بما يلي: الملايدة في إضافة أوراق أشجار أخرى إلا اللروع، ما إن ينتهي التالميذ من تقطيع األوراق وكتابة الجمة. 
اللماح لنتالميذ بالتجمع حول الشجرة لرؤية ما كتبه اآلخرون. بمجرد أن ينتهي التالميذ، يجب توجيهها لنرجوع إلا مقايدها لممارسة 

استعادة النشاط الذهني.

يقول المعلم ما يلي: ما أجمل هذه الشجرة! ستساعدنا هذه الشجرة على تذكر بعض الحقائق المهمة التي تعلمناها. لقد حان 
وقت استعادة النشاط الذهني. سأسحب بطاقة، وبناًء على ذلك فإن التلميذ صاحب البطاقة سيأتي ويدير نشاط استعادة النشاط 

الذهني.

يقوم المعلم بما يلي: سحب بطاقة اطنب من التنميذ قيادة اللصة في أثناء ممارسة استعادة النشاط الذهني.

يقوم التالميذ بما يلي: اتباع التنميذ الذي يدير عشاط استعادة النشاط الذهني.

يقول المعلم ما يلي: دائًما ما تجددون طاقتي بممارستكم نشاط استعادة النشاط الذهني. شكًرا لكم. لقد أظهرتم جميًعا إلى أي 
درجة أنتم متعلمون جيدون. حان الوقت اآلن السترجاع ما تعلمناه ومشاركته مع اآلخرين. من يود تذكيرنا بمشروع "شارك" 

الخاص بنا لهذا الفصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: يتناقشون حول تصميا كتب لنتالميذ اآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: أجل، سننقسم إلى مجموعات لكتابة كتاب قصير حول ما تعلمناه. بمجرد االنتهاء، سنشارك الكتب 
المصورة مع التالميذ اآلخرين. قبل أن نبدأ، هيا نتعّرَف التوقعات لهذا المشروع. افتحوا صفحة "ُأقّيم نفسي"، الصفحة األخيرة 

في هذا الفصل. ألقوا نظرة على التوقعات وناقشوها مع الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة ومناقشة وطرح أسئنة حول التقييا الذاتي مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: إجابة أي أسئنة قبة بدء العمة. التأكد من أن جميع التالميذ يجنلون في مجمويات من ستة أفراد.

يقول المعلم ما يلي: أنتم جالسون في مجموعات من ستة أفراد ألن كل واحد منكم ستكون لديه وظيفة محددة في كتابة القصة. 
سنتحدث عن تلك الوظائف بعد أن ناقشنا الخطوات التي سنتبعها في الكتابة. فكروا في الخطوات التي اتبعتموها في الصفوف 

51الصف الثالث االبتدائي
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ن كل ورقة ثم قّصها أو انسخ الحقائق الخاصة بك على  اكتب الحقائق المهمة التي تعلمتها على أوراق الشجرة. لّوِ
أوراق شجر من الورق المقوى.

تصميم شجرة عن الحقائق الصحية

الدرس
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المحتوى الدراسي


أستطيع تحديد ومشاركة معلومة عن 
الجلد، والعضالت، والهيكل العظمي، 
والمعدة، والقلب، وأشاركها بمساعدة 

المعلم والزمالء.

 
أستطيع تحديد ومشاركة معلومة عن 
الجلد، والعضالت، والهيكل العظمي، 

والمعدة، والقلب.

  
أستطيع تحديد ومشاركة العديد من 
المعلومات عن الجلد، والعضالت، 
والهيكل العظمي، والمعدة، والقلب.

جودة األداء


أستطيع كتابة جمل توضح ما أعرفه 
عن جسم اإلنسان بمساعدة المعلم 

والزمالء.

 
أستطيع كتابة جمل واضحة تعكس ما 

أعرفه عن جسم اإلنسان.

  
أستطيع كتابة جمل واضحة تعكس الفهم 

العميق عن أجزاء جسم اإلنسان.

المهارات الحياتية


أستطيع استخدام قائمة التحقق أثناء 
تعديل ما أكتبه بمساعدة أحد الزمالء.

 
أستطيع استخدام قائمة التحقق بمفردي 
أثناء تعديل ما أكتبه مع أحد الزمالء. 

  
ُيمكنني استخدام قائمة التحقق بمفردي 
أثناء تعديل ما أكتبه مع أحد الزمالء، 
كما ُيمكنني إنشاء قوائم تحقق لنفسي 

الستخدامها في المهام األخرى. 
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أقّيم نفسي

الدرس
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األخرى. غالًبا ما نبدأ بالعصف الذهني لجمع األفكار. من يمكنه مشاركتنا بالخطوات األخرى التي يتبعها في كتابته؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ذكريات الخطوات التي تشمنها الكتابة.

منحوظة لنمعناظ هذا هو الوقت المناسب لتقييا فها التالميذ لعمنية الكتابة وبدء االعتقال إلا يمنية الكتابة الجديدة. قد تكون هناك 
مصطنحات مختنلة لنخطوات، ولكن يجب أن يكون مجمة العمنية مألوًفا إلا حد ما. التأكد من أن التالميذ يلهمون الرابط بين المصطنح 

وما تعنيه خطوات يمنية الكتابة.

اًبا جيدين. لقد مارستم مهارات الكتابة الخاصة بكم لعدة سنوات في  يقول المعلم ما يلي: هذه كلها خطوات جيدة لتكونوا كّتَ
المدرسة. واآلن بعد أن أصبحتم أكبر سًنا وتعملون مًعا من أجل التحسين، ستكون كتابتكم أفضل كثيًرا. هيا نراجع عملية الكتابة 

الخاصة بنا. قد تبدو بعض الخطوات التي سنستخدمها هذا العام جديدة بالنسبة إليكم. لنفتح كتاب التلميذ على صفحة 
"الكتابة في أربع خطوات".

سنستخدم الخطوات األربع لعملية الكتابة إلكمال كتابتنا. الخطوات األربع هي: التخطيط، كتابة مسودة، والمراجعة، والنشر.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كة خطوة من الخطوات األربع ينا اللبورة مع ترك ملافة بينها لنتعريلات.

يقول المعلم ما يلي: لقد أجريتم العديد من هذه الخطوات من قبل. دعونا نبدأ في تمثيل األدوار عن كل خطوة في مجموعاتكم. 
كمجموعة، عليكم تمثيل األدوار عن كيف سيبدو األمر عندما تخططون لكتابتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تمثية التخطيط من خالل االستماع إلا بعضها البعض، وطنب اآلراء، وما إلا ذلك.

يقوم المعلم بما يلي: تحديد اللنوكيات مثة تنك المذكورة أياله، بينما يمارس التالميذ تمثية األدوار ين إجراءات التخطيط.

منحوظة لنمعناظ يحب التالميذ التقدير وااليتراف بعمنها الجيد. يمكنك التلكير في تلمية التالميذ واإلجراءات أو المحادثات التي توضح 
التخطيط.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. التخطيط هو ممارسة العصف الذهني لألفكار. ويشمل التفكير، وتدوين المالحظات، وتنظيم 
أفكارنا، كما يتضمن جمع المعلومات. في بعض األحيان، نفعل ذلك بأنفسنا. وبينما نكتب اليوم، سنتبع الخطوات مع 

مجموعاتنا.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة التعريلات ينا اللبورة. االهتمام باستخدام تعريلات التالميذ إذا قدموا ولًلا لحيًحا لنخطوات. توجيه 
التالميذ إلا كتابة التعريف في كتاب التنميذ.

يقول المعلم ما يلي: ما الخطوة التالية في عملية الكتابة؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة )كتابة ملودة(.

يقول المعلم ما يلي: تحدثوا مع مجموعتكم. ما المقصود بكتابة مسودة للمحتوي الخاص بكم؟

يقوم المعلم بما يلي: بدء مناقشة قصيرة وتنخيص أفكار التالميذ. كتابة تعريف ينا اللبورة. ترتيب األفكار في الجمة واللقرات لنحلا  
ينا التنظيا الجيد لنمعنومات لنقارئ.

يقوم التالميذ بما يلي: مقارعة خطوة كتابة الملودة بخبرات الكتابة اللابقة وكتابة التعريف في كتاب التنميذ.

يقول المعلم ما يلي: الخطوة الثالثة من عملية الكتابة لدينا هي المراجعة. تعني المراجعة أن نراجع مسودتنا للتأكد من أنها 
واضحة، وأن اللغة والتهجي والقواعد صحيحة. سوف يساعد بعضكم بعًضا خالل هذه العملية.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة التعريف ينا اللبورة بعد أن يقدم التالميذ المعنومات.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة وكتابة التعريلات.

يقول المعلم ما يلي: في الخطوة األخيرة، أال وهي النشر، سنكتب النسخ النهائية المصححة. هذه هي النسخة التي سيقرأها 
اآلخرون. أعتقد أنه يمكنكم جميًعا كتابة تعريفكم للخطوة النهائية. بمجرد كتابة التعريف الخاص بكم، شاركوه مع الزميل 

المجاور، ثم قوموا بتصحيح أعمال بعضكم البعض.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة تعريلاتها الخالة و كتابة تعديالت لنزمالء.

يقول المعلم ما يلي: إلكمال كتاب عن الجسم، سيحدد كل منكم جزًءا معيًنا من الجسم للكتابة عنه. لنراجع هذه األجزاء اآلن.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة القائمة ينا اللبورة أو يعرض لنتالميذ ما أدرجوه في القائمةظ الجند ، والعضالت والعظام ، والمعدة ، 
والقنب.

53الصف الثالث االبتدائي
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التخطيط  

المسودة

المراجعة

النشر

اقرأ كل خطوة. واكتب شرًحا لكل خطوة بعد إجراء مناقشة الفصل ثم ضع عالمة )√( داخل المربع بعد االنتهاء من كل خطوة 
في الكتابة.

الكتابة في أربع خطوات
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يقول المعلم ما يلي: كمجموعة، ستقررون أي موضوع يكون كل تلميذ مسئواًل عنه. سيكون أحد التالميذ مسئواًل عن الكتابة عن الجلد، 
بينما يكتب اآلخر عن الهضم، واثنان سيكتبان مًعا عن القلب، واثنان سيكتبان مًعا عن العضالت والعظام. وبالطبع، يمكنك طلب 

المساعدة من مجموعتك عند الحاجة.

منحوظة لنمعناظ يندما تبدأ في تحديد األدوار لنتالميذ، كن ينا دراية بتنك المجمويات التي قد تحتاج إلا توجيه أكثر من غيرها. عظًرا ألن هذا هو 
أول مشروع كتابة جمايي هذا العام، فليكون من المها ملايدة التالميذ ينا اكتلاب الثقة في دورها ككّتاب أو رسامين.

يقوم المعلم بما يلي: يطنب من التالميذ أن يلكروا أواًل في أفضة طريقة تمكنها من ملايدة المجموية. ثا تحديد أدوار األفراد داخة المجموية 
لعمة الكتاب الخاص بها. سيشارك جميع التالميذ في جمع المعنومات والملايدة في الكتابة والتعدية.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون لتحديد مهام الكتابة داخة المجموية.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء اللصة وملايدة التالميذ حلب الحاجة. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ 
المشاركة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن عرفتم ما الذي سيكتب عنه كل شخص، من الذي ستكتبون عنه؟ من هو جمهوركم؟

يقوم المعلم بما يلي: في هذه المرحنة، يشرح لنلصة من هو جمهور الكتب، وكيف ستتا مشاركة الكتب في اليوم األخير من اللصة.

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أي أسئنة توضيحية.

يقوم المعلم بما يلي: بدء مناقشة ين تنظيا الكتاب. يمكن أن تتضمن األسئنةظ
ما الخصائص المهمة لننص المعنوماتي؟  
ما الطريقة التي سُينظا بها الكتاب؟  
هة يحتاج إلا غالف؟  
ماذا ين الرسوم التوضيحية؟ سوف تكتبون معنومات مهمة، كما ستكون الرسوم التوضيحية مهمة لملايدة القارئ.  

إذا بقي الوقت، فاسمح لنتالميذ ببدء مناقشات جمايية حول كيلية ملايدة بعضها بعًضا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة، واالستماع.  3. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أنا فخور بتعاونكم اليوم. لُنِعد التفكير في مهاراتنا الحياتية. سنبدأ بـ وقت التفكير، ومن ثم ستخبرون الزميل 
المجاور بإحدى المهارات الحياتية التي تعلمتموها اليوم. ال تنسوا توضيح أفكاركم.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقت التلكير ثا تشجيع المناقشة بين التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: التلكير في سنوكياتها الخالة.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على التفكير مًعا. تمكننا اليوم من مراجعة ما تعلمناه، وبدأنا التفكير في مشروع "شارك" الخاص بنا. 
سنعمل مًعا خالل هذه العملية، خطوة واحدة لكل مرة كي نستعد في الدرس القادم ألن نصبح مؤلفين ورسامين.

المشاركة
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نظرة عامة الدرس 9

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لقد حان وقت استكمال ما تعلمناه اليوم في جدول متابعة العادات الصحية. انتقلوا إلى الصفحة 
الصحيحة في كتاب التلميذ لنحدد مدى تقدمنا.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد مدى التقدم.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى الزميل المجاور وأخبروه عن االستراتيجية التي ستستخدمونها اليوم في العمل على مواصلة 
التركيز واالستمرار في المسار الصحيح.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة االستراتيجيات مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: في درسنا األخير، تمكنتم من مراجعة بعض األشياء العديدة التي تعلمتموها في هذا الفصل. اآلن بعد أن 
تعّرفنا الكثير عن أجسامنا، ما األشياء األخرى التي تريدون تعّرفها؟ سأختار تلميًذا واحًدا. سوف يشارك هذا التلميذ معلوماته 

معكم، ثم سأختار ثالثة تالميذ آخرين لمشاركة المزيد من األسئلة. ال تنسوا أننا نفكر في شيء ما زلنا نتساءل عنه.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تنميذ واحد لنمشاركة ثا استدياء ثالثة آخرين. ديوة تالميذ لنحضور إلا مقدمة 
اللصة لتوضيح كة إجابة من اإلجابات. التوجيه حلب الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األسئنة والشرح حلب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: أقدر أنه ال تزال لديكم أسئلة. آمل أن تبحثوا عن هذه األسئلة بأنفسكم. من فضلكم، أخبرونا إذا وجدتم 
إجابة حتى نتمكن من مشاركتها مع الفصل.

منحوظة لنمعناظ شجع التالميذ ينا االستكشاف والعثور ينا إجابات ألسئنتها. أثناء تقديا التالميذ لإلجابات، اسألها أين وجدوا اإلجابة 
لنتحقق من مدى موثوقية المصدر.

بتعادة صحية 
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الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد الملتخدمةالملردات األساسية

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
التعاون لكتابة قصة ين القنب.  
االستعاعة بعمنية الكتابة في تنظيا الكتابة.  
تعدية كتابة الزمالء.  

تأّكد أن جميع التالميذ يجنلون في مجمويات الكتابة ينا 
النحو المحدد في الدرس 8.

كتاب التنميذ  يمنية الكتابة.  
أقالم رلاص  
أقالم تنوين لنتظنية  

عواتج التعنّا

تجهيزات المعنا لندرس

المهارات الحياتية

تعنَّا لتعمة

التعاونظ
احترام آراء اآلخرين.  

تعنَّا لتكون

إدارة الذاتظ
استعراض التقدم في تحقيق   

األهداف.
المحاسبيةظ

تقديا تغذية راجعة فعالة.  
التوالةظ

مهارات القراءة، والكتابة   
والتوالة غير النلظي.
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2. يقول المعلم ما يلي: في درسنا األخير، راجعنا عملية الكتابة. لنفتح كتاب التلميذ على صفحة "الكتابة في أربع خطوات". 
اقرأوا الخطوة األولى أال وهي التخطيط، للتفكير في الطريقة التي سنبدأ بها اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: القراءة والتلكير.

يقول المعلم ما يلي: لقد اخترتم موضوعات الكتابة الخاصة بكم داخل المجموعة. دعونا نتحقق من أن الجميع يتذكر.

يقوم المعلم بما يلي: تلمية كة واحد من الموضويات األربعة، والطنب من التالميذ رفع أيديها إذا كاعت هذه هي مهمتها. هذه طريقة 
لنتحقق من أن جميع التالميذ يعرفون مهمتها وجميع المجمويات جاهزة لنبدء.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لنتأكيد.

3. يقول المعلم ما يلي: قد يكون من الصعب أن تبدأوا بمفردكم، لذلك سنلجأ إلى أحجية مجموعاتنا للتأكد من حصول الجميع 
على المعلومات التي يحتاجونها.

يقوم المعلم بما يلي: شرح أن التالميذ سيشكنون مجمويات الخبراء لجمع المعنومات ين موضوع المهمة. فمثاًل، سيجتمع جميع التالميذ 
الملئولين ين الكتابة ين الجند مًعا لمشاركة المعرفة المهمة. سيقرر التالميذ بملردها المعنومات التي يجب أن تشتمة ينيها كتاباتها.

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أي أسئنة توضيحية.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نكّون األحجية لمجموعات الخبراء، ابحثوا في كتاب الطالب عن صفحة " التخطيط ". واقرأوا 
اإلرشادات بينما نستعد جميًعا.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة اإلرشادات في لوت واحد إذا لزم األمر. يمكن لنتالميذ القراءة أيًضا مع الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أسئنة توضيحية.

يقول المعلم ما يلي: اآلن نعرف ما سنفعله، ما السلوكيات التي ستساعدنا جميًعا على النجاح؟

يقوم التالميذ بما يلي: شرح توقعاتها لنلنوك.

يقوم المعلم بما يلي: اللماح لنتالميذ بإدارة المناقشة. توجيه التالميذ يند االعتهاء إلا مناطق محددة من الغرفة لمجمويات الخبراء. 
وبما أعه سيكنَّف اثنان من التالميذ في كة مجموية بموضويات القنب والعضالت والعظام، فقد ترغب في تقليا مجمويات الخبراء هذه إلا 
مجمويات ألغر حتا تتاح لجميع التالميذ فرلة التحدث. بعد أن ينتقة التالميذ إلا المنطقة المحددة لكة مجموية خبراء، اطنب اعتباه 

الجميع لتقديا اتجاهات محددة.

يقوم التالميذ بما يلي: االعتقال إلا المنطقة المخصصة، والجنوس في مجمويات حيث يمكن لنتالميذ سماع بعضها البعض.

يقول المعلم ما يلي: سيكون لديكم نحو 10 دقائق لمشاركة أهم األشياء التي تعلمتموها عن نوع جسمكم. ال تنسوا أنه يمكنكم 
الرجوع إلى شجرة الحقائق الصحية للحصول على معلومات. تأكدوا من أن تكونوا مستمعين جيدين، واكتبوا أكبر عدد ممكن من 

األفكار. ستقررون األفكار التي ستستخدمونها لقصتكم الحًقا.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلا مجموية متنوية من األفكار وتلجينها.

يقوم المعلم بما يلي: التجول والتأكد من أن كة مجموية تعمة ينا المهمة. تشجيع التالميذ ينا إضافة التلالية حلب الحاجة. الطنب 
من التالميذ أن يعودوا إلا مقايدها بعد عحو دقائق. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ التعاون.

4. يقول المعلم ما يلي: جزء من خطوة التخطيط هو تحديد التفاصيل إلضافتها إلى كتاباتكم. اآلن بما أن لديكم أفكاًرا، 
فستعملون بشكل منفرد. ضعوا دائرة حول ثالث أو أربع أفكار تريدون استخدامها.

يقوم التالميذ بما يلي: العمة في لمت لتحديد المعنومات.

يقوم المعلم بما يلي: مالحظة التالميذ، مع التأكد من أن جميع التالميذ لديها ما ينزم إلكمال الجزء الخاص بها من القصة. سيعمة 
التنميذ الذي سيتولا الكتابة ين العضالت، والعظام، والقنب بشكة منلرد في هذه المرحنة، ولكنه سيتعاون مع شركائه بعد ذلك التخاذ 

قرار بشأن أربع حقائق. تخصيص من ثالث إلا خمس دقائق لهذه الخطوة.

يقول المعلم ما يلي: اآلن بعد أن أصبحت لديكم األفكار، دعونا نتلقى بعض التعليقات من زمالئكم في الفريق. سيتبادل الجميع 
األدوار في مشاركة األفكار مع فريقهم. كونوا مستمعين جيدين وساعدوا فريقكم عند الحاجة. لديكم خمس دقائق.

يقوم التالميذ بما يلي: تبادل األفكار داخة اللريق.

يقوم المعلم بما يلي: مالحظة تلاية التالميذ. تشجيع التالميذ ينا العمة مًعا ينا يضو واحد في الجلا لالتلاق ينا علس الحقائق 
الثالث أو األربع. تعدية الوقت لتنبية احتياجات تالميذك.

53الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

التخطيط  

المسودة

المراجعة

النشر

اقرأ كل خطوة. واكتب شرًحا لكل خطوة بعد إجراء مناقشة الفصل ثم ضع عالمة )√( داخل المربع بعد االنتهاء من كل خطوة 
في الكتابة.

الكتابة في أربع خطوات
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الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

مارس العصف الذهني لألفكار داخل مجموعة الخبراء. ما الحقائق المهمة التي ترغب في إضافتها إلى قصتك؟ اكتب أكبر عدد 
ممكن من األفكار.

التخطيط

الدرس

9

التعاون
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5. يقول المعلم ما يلي: لقد أحرزتم الكثير من التقدم. حان الوقت الستعادة النشاط الذهني قبل أن نبدأ الخطوة التالية في 
عملية الكتابة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ لنوقوف، وإفلاح المجال أمامها لنحركة.

يقول المعلم ما يلي: سأسحب بطاقة لمعرفة من الذي سيقود فقرة استعادة النشاط الذهني.

يقوم المعلم بما يلي: سحب بطاقة وملايدة تنميذ في قيادة اللصة.

يقوم التالميذ بما يلي: اتباع التنميذ الذي يدير عشاط استعادة النشاط الذهني.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ لنعودة إلا مقايدها.

6. يقول المعلم ما يلي: اآلن بعد أن استعدنا نشاطنا الذهني، فلنستعد لخطوتنا التالية. افتحوا الكتاب صفحة "المسودة". 
اقرأوا اإلرشادات واستعدوا لالستماع.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: سننظم معلوماتنا في هذه الصفحة. ويشمل هذا التنظيم كتابة المعلومات في جمل كاملة وتجميعها في 
فقرة واحدة. فليشر كل منكم إلى سطر "حقائق مهمة". تحققوا مع كل فرد في مجموعتكم للتأّكد من أنكم جميًعا تنظرون إلى 

القسم نفسه.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلشارة إلا الجمنة وملايدة الزمالء في اللريق يند الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: حددتم في خطوة التخطيط الحقائق التي ستستعينون بها في كتابتكم. واآلن، حان وقت تنظيم هذه 
الحقائق. لنُعد إلى صفحة "التخطيط". حددوا الترتيب الذي يجب عليكم وضع الحقائق به. اكتبوا األرقام 1، 2، 3 أو 4 بجوار كل 

من الحقائق التي اخترتم االستعانة بها. اطلبوا المساعدة من مجموعتكم إذا احتجتم إليها.

يقوم التالميذ بما يلي: ترتيب الحقائق وتقديا تغذية راجعة في المجمويات يند الحاجة.

يقوم المعلم بما يلي: مالحظة التالميذ. إتاحة من ثالث إلا خمس دقائق لنتالميذ التخاذ اختيارات وملايدة بعضها بعًضا في 
المجمويات. التحضير لـ تمثيل كتابة فقرة بكتابة ثالث أفكار ينا اللبورة، ينا أن تكون مرقمة بالترتيب.

يقول المعلم ما يلي: سأقوم بـ تمثيل الخطوة التالية التي كنت سأقوم بها لو كنت أكتب. لقد كتبت ثالث أفكار على السبورة 
ورقمتها؛ ألن هذا األمر يساعدني في ترتيب الحقائق حسب رغبتي. وفيما بعد، يجب علّيَ التفكير في جملة لكل من الحقائق.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل استخدام استراتيجية التفكير بصوت مرتفع. استخدام اللكرة رقا 1 وممارسة التفكير بصوت مرتفع في 
الطريقة التي سيضيف بها كنمات وللية لتكوين جمنة كامنة بقوايد لغوية سنيمة. كتابة جمنة جديدة ينا اللبورة. إخبار التالميذ بأعها 

سيلتمرون في كتابة جمنة لكة من الحقائق لتكوين فقرة. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ التوالة.

يقوم التالميذ بما يلي: مالحظة األسئنة وطرحها.

يقول المعلم ما يلي: حان دوركم اآلن. إذا كنتم تعملون مع زميل في صفحة واحدة، فتحدثوا بصوت منخفض، ويجب عليكم كتابة 
نفس الجمل في كتاب التلميذ. ويجب أن تكونوا هادئين كي يمكنكم تجميع األفكار مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة ثالث أو أربع جمة.

يقوم المعلم بما يلي: ملايدة التالميذ الذين يواجهون لعوبة في الكتابة. مراياة كتابة جمنة إمالئية لنتالميذ الذين يجدون لعوبة. 
إتاحة عحو 10 دقائق إلكمال هذه الخطوة.

7. يقول المعلم ما يلي: عمل ممتاز، لقد أنهينا الجزء األكبر. واآلن، لنعد ونفكر كيف نبدأ فقرتنا. إننا بحاجة إلى جملة واحدة 
فقط، ويجب أن تصف هذه الجملة ما يعّبر عنه الجزء المتبقي في الفقرة. سأستعين بكتابتي كمثال.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة جمنة البداية بملايدة التالميذ. مثالظ ُيعّد القنب واحًدا من أها األيضاء في الجلا. ديوة التالميذ لمشاركة 
أفكارها ين الجمة االفتتاحية شلهّيًا. توجيه التالميذ إلا كتابة الجمنة االفتتاحية في كتاب التنميذ. إتاحة خمس دقائق لكتابة كة فرد.

يقوم التالميذ بما يلي: ملايدة المعنا في األفكار ثا كتابة الجمة االفتتاحية.

8. يقول المعلم ما يلي: لقد أوشكنا على االنتهاء. اقرأوا مجدًدا الفقرة المكتملة حتى اآلن. سنحتاج جملة ختامية لننهيها. 
كيف ستنهون فقرتكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: القراءة مجدًدا والتلكير في الجمة الختامية.

55الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اتبع تعليمات المعلم، واكتب أفكارك في جمل كاملة.

المسودة

الجملة االفتتاحية:

الجملة الختامية:

حقائق مهمة يجب معرفتها:

الصف الثالث االبتدائي 54

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

مارس العصف الذهني لألفكار داخل مجموعة الخبراء. ما الحقائق المهمة التي ترغب في إضافتها إلى قصتك؟ اكتب أكبر عدد 
ممكن من األفكار.

التخطيط

الدرس

9
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يقوم المعلم بما يليظ ديوة التالميذ لتبادل األفكار شلهّيًا. التمثيل يند الحاجة، وكتابة جمنة ختامية للقرته. توجيه التالميذ لكتابة جمة 
ختامية. إتاحة عحو خمس دقائق.

يقوم التالميذ بما يليظ كتابة جمة ختامية.

9. يقول المعلم ما يلي: لقد انتهيتم من كتابة فقراتكم. أنا متحمس لرؤية كتابتكم. لدينا وقٍت كاٍف لمشاركة فقراتنا وطلب 
تغذية راجعة. افتحوا الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "المراجعة". سأراجع الصفحة معكم قبل أن تبدأوا.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة اإلرشادات وينالر التوليف. توضيح كة سطر بالطنب من التالميذ التحقق من العمة الذي قام بكتابته ينا 
اللبورة. التفكير بصوت مرتفع يند إجراء أي تغييرات. مراياة ارتكاب خطأ واحد ينا األقة في اإلمالء ويالمات الترقيا كي يصححه 

التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: توجيه المعنا في تصحيح عموذج الكتابة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان وقت التحقق من كتابتكم. اعملوا مع الزميل المجاور. وصححوا عملكم. واستمعوا إلى أفكار 
بعضكم البعض.

يقوم التالميذ بما يلي: تعدية كتابة الزمالء. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ المحاسبية(.

منحوظة لنمعناظ ال بأس إن لا يعثر التالميذ ينا جميع األخطاء، حيث إن هذه المهمة من المهام الكتابية الكبيرة األولية لتالميذ الصف 
الثالث االبتدائي تقدم دلياًل لتتبع تقدمها منذ البداية حتا يمكن توثيق تطورها ينا مدار العام.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  10. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أتمنى أن تكونوا فخورين بما أنجزتموه اليوم. سنقوم بالنشر في الدرس األخير؛ مما يعني أننا سنكتب 
نسخنا النهائية وسنوضح عملنا، ثم ستشاركون كتبكم. لنختم اليوم بمشاركة أكثر مهارة حياتية تّم استخدامها اليوم مع زميل 

مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة كيف اسُتخدمت المهارات الحياتية في يمنية الكتابة.

 استخدمت عالمات ترقيم صحيحة، وأضفت نقطة في آخر كل جملة.

 تأكدت من االستخدام الصحيح لحروف العطف والضمائر وأدوات االستفهام.  

 صححت األخطاء اإلمالئية الموجودة.

 عبرت عن أفكاري بجمل كاملة مكونة من أسماء وأفعال صحيحة. 

 رتبت الجمل ترتيًبا منطقّيًا. 

الصف الثالث االبتدائي 56

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسمالفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اتبع تعليمات المعلم. وضع عالمة )√( داخل المربع بعد الحصول على مساعدة من زميلك لتعديل ما كتبته

المراجعة
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عظرة يامة الدرس 10

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقول المعلم ما يلي: لنبدأ درس اليوم مع المدخل األخير في جدول متابعة العادات الصحية.

يقوم التالميذ بما يلي: وضع يالمة أخيرة في جدول المتابعة.

يقوم المعلم بما يلي: تقديا الشكر لنتالميذ ينا تحمنها الملئولية وتوظيف العادات الصحية ينا مدار اللصة. سؤال التالميذ ين 
قدرتها ينا الولول لألهداف التي وضعوها في اليوم األول، وين أي خطط يتعين ينيها موالنتها في األسابيع القادمة. إتاحة وقت 

لمناقشة قصيرة.

يقوم التالميذ بما يلي: التلكير في الممارسات. )سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ إدارة الذات(.

يقول المعلم ما يلي: سنشارك قصصنا اليوم. لقد انتهى غالبيتنا من عملية الكتابة. من يمكنه مشاركة الخطوات التي أنهيناها 
في عملية الكتابة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أول ثالث خطوات في يمنية الكتابة.

يقول المعلم ما يلي: لنعد إلى التقييم وننظر إليه قبل أن نبدأ لنتأّكد من الوصول إلى أهدافنا. افتحوا صفحة "أقّيم نفسي"، 
وراجعوا ورقتكم وأنتم تراجعون التقييم.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة التقييا والكتابة.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع الورقة المتوفرة لتكوين الكتب النهائية.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان الوقت ليبدأ كل واحد منكم في كتابة نسخته النهائية. ستستخدمون المراجعات التي قمتم بها 
ا عندما تنتهون من  في مسودة الدرس السابق. خذوا وقًتا في نسخ جميع الكلمات، جملة بعد األخرى. ستضيفون رسًما توضيحّيً

الكتابة.

منحوظة لنمعناظ إذا كاعت أجهزة الكمبيوتر غير متوفرة ليلتخدمها التالميذ، فعّدل اإلرشادات حلب احتياجات فصنك.

بتعادة صحية 
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الحصول على قسط كاٍف من النوم

التحلي بسلوك إيجابي وهادئ

تناول األطعمة الصحية

التمتع بجسم نشيط

33الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ األنشطة المذكورة في المخطط، وأضف أهدافك الثالثة، ثم استخدم هذا المخطط لتضع عالمة أمام األنشطة التي 
تمارسها يومّيا للحفاظ على صحة جسمك. 

جدول متابعة العادات الصحية

ََ

إدارة الذات

   

المحتوى الدراسي


أستطيع تحديد ومشاركة معلومة عن 
الجلد، والعضالت، والهيكل العظمي، 
والمعدة، والقلب، وأشاركها بمساعدة 

المعلم والزمالء.

 
أستطيع تحديد ومشاركة معلومة عن 
الجلد، والعضالت، والهيكل العظمي، 

والمعدة، والقلب.

  
أستطيع تحديد ومشاركة العديد من 
المعلومات عن الجلد، والعضالت، 
والهيكل العظمي، والمعدة، والقلب.

جودة األداء


أستطيع كتابة جمل توضح ما أعرفه 
عن جسم اإلنسان بمساعدة المعلم 

والزمالء.

 
أستطيع كتابة جمل واضحة تعكس ما 

أعرفه عن جسم اإلنسان.

  
أستطيع كتابة جمل واضحة تعكس الفهم 

العميق عن أجزاء جسم اإلنسان.

المهارات الحياتية


أستطيع استخدام قائمة التحقق أثناء 
تعديل ما أكتبه بمساعدة أحد الزمالء.

 
أستطيع استخدام قائمة التحقق بمفردي 
أثناء تعديل ما أكتبه مع أحد الزمالء. 

  
ُيمكنني استخدام قائمة التحقق بمفردي 
أثناء تعديل ما أكتبه مع أحد الزمالء، 
كما ُيمكنني إنشاء قوائم تحقق لنفسي 

الستخدامها في المهام األخرى. 

57الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ كل عبارة. وفي كل صف، لّون نجوم المربع الذي يصف مجهودك.

أقّيم نفسي

الدرس

10

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد الملتخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ينيظ
إكمال يمنية الكتابة بعمنية إيادة الكتابة النهائية.  
التحّدث بثقة يند المشاركة.  
التلكير والتقييا الذاتي لجودة العمة واستخدام   

المهارات الحياتية.

كتاب التنميذ  
أقالم رلاص  
أقالم تنوين وأقالم رلاص   
منوعة
ورقة ملطرة لنكتب  
ورقة بيضاء لنكتب  

المهارات الحياتيةعواتج التعنّا

تعنَّا لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةظ
اإلدارة والتنظيا اللايالن لنمهام.  

تعنَّا لتكون

إدارة الذاتظ
استعراض التقدم في تحقيق   

األهداف. تأّكد من جنوس التالميذ في مجمويات الكتابة. قا بتجهيز عموذج علخة عهائية يشمة للحة ينوان النموذج وفقرة داخنية 
ليراها التالميذ.

اسمح لنتالميذ باستخدام تطبيق معالجة الكنمة و/أو تطبيق رسوم بياعية إلعشاء للحات الكتاب إن أمكن.
وجه الديوة إلا فصة آخر يمكن لتالميذه مشاركة قصصها. إذا كنت غير قادر ينا إحضار تالميذ آخرين، فاجعة 

المجمويات في اللصة يتشاركون بعضها مع بعض.

تجهيزات المعنا لندرس
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يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلا عموذج اللقرة موضًحا الجمة ويالمات الترقيا الُملتخدمة. إجابة أي أسئنة ما زالت تدور في ذهن 
التالميذ. إخبار التالميذ بالحاجة إلا الرسا التوضيحي في كة من الموضويات. إذا كان التالميذ يعمنون في ثنائيات، فقد يكتب أحدها 

ويضع اآلخر الرسا التوضيحي لنلقرة. سيوفر هذا األمر فرلة لنتالميذ لنتدرب ينا المهارة الحياتيةظ المشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: العمة بملردها أو مع زمية إلكمال الكتابة.

يقول المعلم ما يلي: نعرف أن الكلمات والصور الموجودة في الكتب تقدم معلومات مهمة. واآلن وبما أننا انتهينا من كتابة النص 
ومراجعته، خذوا بضع دقائق لتصميم رسم توضيحي سيساعد القراء على فهم ما كتبتموه.

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح النص.

منحوظة لنمعناظ قا بتلهية إضافة ينوان لورة لنرسوم التوضيحية باستخدام األمثنة الواردة في النص الذي يحتوي ينا معنومات في 
كتاب التنميذ وغيره من المصادر المتوفرة إذا سمح الوقت.

يقوم المعلم بما يلي: تجهيز عموذج لصلحة ينوان لنشرها من أجة أن ينلخها التالميذ. إدراج ينوان الكتاب واسا كة تنميذ في 
المجموية. توجيه المجمويات إلكمال للحة العنوان، وتنظيا الصلحات التي تحتوي ينا معنومات وتدبيلها مًعا. يمكن لنتالميذ التدرب 

ينا قراءة النص ومشاركة الرسوم التوضيحية مع بعضها البعض أثناء اعتظار اعتهاء الجميع.

يقول المعلم ما يلي: أنا متحمس للغاية لقراءة قصصكم. واآلن، حان الوقت لتشاركوا مع اآلخرين.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح العمنية واللنوكيات المتوقعة مع التالميذ. إخبار التالميذ أن كاّلً منها سيقرأ كتابته وسيشارك رسوماته 
التوضيحية. مناقشة سنوكيات التحّدث وكيلية مشاركة الرسومات التوضيحية مع الملتمعين. توجيه التالميذ إلا مناطق محددة في اللصة 

لنمناقشة.

يقوم التالميذ بما يلي: القراءة، ومشاركة الرسومات التوضيحية واالستماع.

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ ينا تقديا تعنيقين لنمجموية أحدهما إيجابي، باإلضافة إلا سؤال أو اقتراح لنتحلين بعد 
مشاركة القصص. تجميع التالميذ مرة أخرى كمجموية واحدة بعد المشاركة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، هيا نقيم التقدم الذي أحرزناه. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "أقّيم نفسي". 
اقرأوا الصفحة وتأملوا تعليمكم في هذا الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ خطوة بخطوة من خالل التقييا يند الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمة ما تا تعنمه خالل اللصة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  2. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على عملكم مًعا على نحٍو رائع. من فضلكم، التفتوا إلى فرد المجموعة الموجود على يمينكم 
وشاركوا كيف ساعدكم أو ساعدتكم خالل هذا الفصل. تأكدوا من سماع كل أفراد المجموعة كيف ساعدوا فرًدا آخر في المجموعة.

يقوم التالميذ بما يلي: شكر بعضها بعًضا.

يقول المعلم ما يلي: تعجبني الطريقة التي ننهي بها الفصل. إنني فخور بكم وبالعمل الذي أنجزتموه. لقد عملتم مًعا وأظهرتم 
إلى أي مدى تعّلمتم مساعدة بعضكم بعًضا في أن تكونوا تالميذ أقوياء في الصف الثالث االبتدائي. سنتعّلم المزيد في الفصل 

التالي عن الصحة وكيف يمكننا الحفاظ على صحة أجسامنا.

   

المحتوى الدراسي


أستطيع تحديد ومشاركة معلومة عن 
الجلد، والعضالت، والهيكل العظمي، 
والمعدة، والقلب، وأشاركها بمساعدة 

المعلم والزمالء.

 
أستطيع تحديد ومشاركة معلومة عن 
الجلد، والعضالت، والهيكل العظمي، 

والمعدة، والقلب.

  
أستطيع تحديد ومشاركة العديد من 
المعلومات عن الجلد، والعضالت، 
والهيكل العظمي، والمعدة، والقلب.

جودة األداء


أستطيع كتابة جمل توضح ما أعرفه 
عن جسم اإلنسان بمساعدة المعلم 

والزمالء.

 
أستطيع كتابة جمل واضحة تعكس ما 

أعرفه عن جسم اإلنسان.

  
أستطيع كتابة جمل واضحة تعكس الفهم 

العميق عن أجزاء جسم اإلنسان.

المهارات الحياتية


أستطيع استخدام قائمة التحقق أثناء 
تعديل ما أكتبه بمساعدة أحد الزمالء.

 
أستطيع استخدام قائمة التحقق بمفردي 
أثناء تعديل ما أكتبه مع أحد الزمالء. 

  
ُيمكنني استخدام قائمة التحقق بمفردي 
أثناء تعديل ما أكتبه مع أحد الزمالء، 
كما ُيمكنني إنشاء قوائم تحقق لنفسي 

الستخدامها في المهام األخرى. 

57الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثاني: الحفاظ على صحة الجسم

اقرأ كل عبارة. وفي كل صف، لّون نجوم المربع الذي يصف مجهودك.

أقّيم نفسي

الدرس

10

المشاركة
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يتعرف الجند، والعضالت، والهيكة 
العظمي، والمعدة، والقنب بملايدة الزمالء 
أو المعنا. ويشارك بإحدى المعنومات 

األساسية ين كة جزء مذكور.
العنوم ج.1.أ.

يتعرف الجند، والعضالت، والهيكة 
العظمي، والمعدة، والقنب. ويشارك بإحدى 
المعنومات األساسية ين كة جزء مذكور.

العنوم ج.1.أ.

يتعرف الجند، والعضالت، والهيكة 
العظمي، والمعدة، والقنب. ويشارك 
بمعنومات يديدة ين كة جزء مذكور.

العنوم ج.1.أ.

ا يحتوي ينا معنومات توضح  يكتب عّصً
مدى فهمه بملايدة الزمالء أو المعنا.

الكتابة ج.1.أ.

ا يحتوي ينا معنومات توضح  يكتب عّصً
مدى فهمه الصحيح.
الكتابة ج.1.أ.

ا يحتوي ينا معنومات وتلالية  يكتب عّصً
مدروسة توضح مدى فهمه الصحيح.

الكتابة ج.1.أ.

يحلن من ملتوى الكتابة بعد حصوله 
ينا تغذية راجعة بملايدة الزمالء أو 

المعنا.
الكتابة د.1.ب، ج

يحلن من ملتوى الكتابة بعد حصوله 
ينا تغذية راجعة من الزمالء.

الكتابة د.1.ب، ج

يحلن من ملتوى الكتابة بعد حصوله 
ينا تغذية راجعة من الزمالء ويلايد 

اآلخرين في مراجعة كتاباتها.
الكتابة د.1.ب، ج

ُيصما يماًل فنّيًا - بملايدة  الزمالء أو 
المعنا  - يلها في ديا فها القارئ 

ألجزاء الجلا.
التربية اللنية ب 1 ج.

ُيصما يماًل فنّيًا يلها في ديا فها القارئ 
ألجزاء الجلا.

التربية اللنية ب 1 ج.

ُيصما يماًل فنّيًا ُملصاًل يلها في ديا 
فها القارئ ألجزاء الجلا بأسنوب مميز.

التربية اللنية ب 1 ج.

جودة األداء

يجمع حقائق ين أجزاء جلا اإلعلان 
ويرتبها ترتيًبا منطقّيًا بملايدة الزمالء أو 

المعنا.

يجمع حقائق ين أجزاء جلا اإلعلان 
ويرتبها ترتيًبا منطقّيًا.

يجمع حقائق ين أجزاء جلا اإلعلان 
ويرتبها ترتيًبا منطقّيًا. ُيظهر للة إبدايية 

أو ابتكاًرا استثنائّيًا.

يعبر ين المعنومات األساسية الخالة 
بأجزاء جلا اإلعلان، ولكن بدرجة أقة 

من الوضوح و/أو التلالية.
العنوم أ.1.ز.

يعبر ين المعنومات الخالة بأجزاء جلا 
اإلعلان بوضوح وبتلالية كافية.

العنوم أ.1.ز.

يعبر ين المعنومات الخالة بأجزاء جلا 
اإلعلان بدرجة يالية من الوضوح و/أو 

التلالية.
العنوم أ.1.ز.

المهارات الحياتية

يلتخدم قائمة التحقق لملايدة زمينه ينا 
التعدية بملايدة من الزمالء أو المعنا.

المشاركة

يلتخدم قائمة التحقق بكلاءة لملايدة 
زمينه ينا التعدية.

المشاركة

يلتخدم قائمة التحقق بكلاءة لملايدة 
زمينه ينا التعدية. يحلن من قوائا 

التحقق بشكة ملتقة لنملايدة في أداء 
المهام األخرى.
المشاركة

يمارس يمنية الكتابة من خالل اتباع 
خطواتها أثناء إرشاد المعنا له.

اإلعتاجية

يمارس يمنية الكتابة من خالل اتباع 
خطواتها ملتخدًما مخطط األفكار.

اإلعتاجية

يمارس يمنية الكتابة من خالل اتباع 
خطواتها بدون ملايدة.

اإلعتاجية

مقياس التقييا المتدرج )مخصص الستخدام المعنا(





الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

من أكون؟

)الحياة  الصحية(

الفصل الثالث: الجسم السليم والطعام الصحي
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نظرة عامة على الفصل

اجلسم السليم والطعام الصحي

يكتشف لصتالملذ تابلقلت جديدة صمل تثجّموه فا لصسلبق عن لصثلدلت لصفللة. لكتِشف
:يستثلنون بتللرب لصتثجّا لصمسبقة صجتخالط صمكلن صلا من أجا أن يجثبول 

:يثمجول فله.

2

يبلا لصتالملذ عن لصثنلصر لصغذلئلة لصمهمة لصتا يلتلجهل لصلسا صلللفظ عجى تثجَّا
صلته. :يتثجمون كلف يقرأ:ن لصمثجوملت لصخلصة بلصتغذية عجى لصمجفقلت 

لصموجودة عجى لصثبولت :يستثلنون بهل التخلذ لختللرلت صللة. يفما لصتالملذ 
مولد متثددة :يختبر:نهل من أجا تخزين لألطثمة فا لصمقفف.

6

يلمع لصتالملذ مثجوملت عن لالختللرلت لصفللة من خالل خاة جملعلة شلِرك
لصمقفف فا لصمدرسة. ثا يثرضون لصخاة فا شكا كتلبا :شصها.

2

لصربط بلصقضليل
لصفلة :لصسكلنو يلب عجلنل لصلصلظ عجى صلتنل. يمكننل تثجّا تلسلن تغذيتنل، :صلتنل :صللقتنل، صقد تثجمنل لصكعلر 

عن لصنمو لصسكلنا لصثلصما.

لصبلئة :لصتاويرو يلب لصلصلظ عجى لستدلمة لألرض :بلئتنل. :أن نلترا لصبلئة :نللفظ عجلهل بلعتبلرنل أفرلًدل فا 
لصملتمع.

ن لصدر:سلصوصفلصمكّوِ
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الجسم السليم والطعام الصحي

املهارات احلياتية املتضمنة
لصوصفلصُبثد

التفكير الناقد:تثجَّا صتثرف
تلديد لصمثجوملت لصمتثجقة بلصموضوع.  
توضلح طرق لصتصكلر.  

التعاون:تثجَّا صتثما
لحترلا آرلء لآلخرين.  

صنع القرار:
تلديد لصنتلئج :لصنتلئج لصمتوقثة.  

المشاركة:تثجَّا صتتثليش مع لآلخرين
لإلدلرة :لصتنظلا لصصلعالن صجمهلا.  

إدارة الذات:تثجَّا صتكون
لستثرلض لصتقدا عند تلقلق لألهدلف.  

المحاسبية:
تقديا تغذية رلجثة فثلصة.  

التواصل:
مهلرلت لصقرلءة، :لصكتلبة، :لصتولصا غلر لصجصظا.  
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م مؤشرات التعلُّ
عجى مدلر هذل لصصفا، يسثى لصتالملذ صتلقلق مؤشرلت لصتثجُّا لصتلصلةو

د. العلوم الطبيعية
1.أ. لختبلر خفلئص مختجف لصمولد.

1.ب. تلجلا مدى مالءمة مختجف لصمولد صجغرض لصمقفود منهل.

الدراسات االجتماعية:
ب. التفكير ومعرفة التاريخ

1.د. توضلح لصبنلة لصزمنلة صجتسجسا لصزمنا صجوثلقة :لصغرض منه.

التربية الفنية:
أ. إنتلج تفململت فنلة

2.ب.  توضلح لالستخدلا لآلمن :لصمسئول صجمولد، :لألد:لت :لصمثدلت من أجا 
لصتفملا لصصنا.

2.ج  إضلفة تصلصلا إصى لصثما لصصنا صتثزيز مغزله.
3.ب " عرض لألملكن لصتا تشّكا جزًءل من لصلللة لصلوملة من خالل لصصن".

ب. إنتاج تصميمات فنية
1.جـ لبتكلر أعملل فنلة تثبر عن لصملتوى لصذي تّا تثجّمه فا مللالت لصمنلهج 

لصدرلسلة لألخرى :توضللهل.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
جـ. الصحة الغذائية وعلم األغذية

1.أ. تلديد أنولع لصثنلصر لصغذلئلة )معا لصبر:تلنلت، :لصدهون، :لصكربوهلدرلت 
:لصصلتلملنلت(.

1.ب. :صف لصنتلئج لصسجبلة صتنل:ل لصكعلر من لصسكريلت أ: لصدهون.
1.جـ :صف فولئد شرب لصملء.

2.أ توضلح لصمثجوملت لصمتثجقة بلصفلة لصتا يمكن إيللدهل عجى عبولت 
لألطثمة.

2.ب. :صف لصاريقة لصمنلسبة صتخزين مختجف أنولع لألطثمة.

المجاالت المهنية:
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

1.أ. تلديد مهلرلت لصتثلما لصللد مع لآلخرين فا لصمدرسة :لصمنزل :توضللهل 
)شلمجة لألنشاة لصمهنلة لصمختجصة(.

1.ب. لصتثل:ن مع ملموعة من لصتالملذ إلنللز مهمة )بمل فلهل لصمهملت لصمتثجقة 
بلصمهن(.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية

1.ب. لستخدلا لألد:لت :لصمولرد لصمنلسبة صجثمر عبر لإلنترنت )معا برنلمج 
تثجلما، أ: تقللا، أ: متفصح :يب(.

2.ب. لستخدلا لصمفلدر لصتكنوصوجلة صجبلا عن لصملتوى :تلملثه صإلجلبة عن 
سؤلل ملدد.

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.أ. قرلءة نفوص بدرجة صثوبة تنلسب لصفف لصعلصا لالبتدلئا بمستوى يتسا 
بلصدقة :لصاالقة صدعا لصصها.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ. طرح أسئجة :لإلجلبة عنهل صجدالصة عجى فها لصنص، عجى أن تشلر بوضوح إصى 

لصنص كأسلس صإلجلبلت.
4.ب تلديد لألفكلر لصرئلسلة :لألفكلر لصصرعلة فا لصصقرة.

5.ب لصتمللز بلن لصولقع :لصخللل فا لصنص.

و. فهم نص القراءة: النص الذي يحتوي على معلومات
1.أ. طرح أسئجة :لإلجلبة عنهل صجدالصة عجى فها لصنص، عجى أن تشلر بوضوح إصى 

لصنص كأسلس صإلجلبلت.
4.أ. طرح أسئجة :لإلجلبة عنهل صتلديد مثنى لصكجملت :لصثبلرلت لصدرلسلة :لصملددة 

صجموضوع.
5.ب لستخدلا لصثر:ض لصتوضلللة لصمرئلة :لصمثجوملت لصولردة فا لصنص صوصف 

مل :رد به من أفكلر أسلسلة.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ. كتلبة جما كلمجة بلستخدلا عالملت ترقلا، :حر:ف جر :حر:ف عاف ):، ثا، 
ف( حسبمل يكون منلسًبل.

د. العملية، واإلنتاج، والبحث
2.ب. لصمسلهمة فا بلا جملعا.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ.  لصمشلركة بصثلصلة فا ملموعة من لصمنلقشلت لصلملعلة مع لصزمالء :لصكبلر فا 
ملموعلت صغلرة :ملموعلت أكبر.

1.ب. لتبلع قولعد لصمنلقشة لصمتصق عجلهل.
1.جـ لالستملع إصى لصمتلدث بلهتملا :لنتبله حتى آخر فقرة فا لصبللن أ: لصقفة.

1.هـ لالستملع إصى لصمتلدثلن من أجا لصتولصا، :لإلدرلك، :لصوصول إصى فها 
صجموضوع أ: لصمسأصة، أ: توضلح لصصها أ: تثملقه.

1.: لالستصلدة من أفكلر لآلخرين فا لصمنلقشة :لصتثبلر عن أفكلرها بوضوح.
2.أ لإلبالغ عن موضوع أ: نص أ: سرد قفة أ: لستثرلض تلربة بلصوقلئع 

لصمالئمة :لصتصلصلا لصوصصلة ذلت لصفجة.

العلوم:
أ. المهارات والعمليات

1.أ. طرح أسئجة يمكن لالستقفلء عنهل من خالل لختبلرلت بسلاة.
1.ب.تفملا لستقفلءلت مبساة ينتج عنهل بفورة تثل:نلة مثجوملت تللب عن 

سؤلل.

ب. األرض والفضاء
1.أ. :صف كلصلة لستغالل لإلنسلن صجمولرد لصابلثلة :لالعتملد عجلهل.
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أهدلف لصتثجّالصدرس

لكتِشفو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو1
تلديد لصثلدلت لصفللة بمرلجثة مل تا تثجمه مسبًقل.  
تخالط مكلن صلا صجمدرسة.  

لكتِشفو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو2
تلديد لصر:لبط لصشخفلة مع لصشخفللت لصخللصلة.  
:ضع قلئمة بلألسئجة إلكملل مهمة.  
تفنلف ملموعة متنوعة من لألطثمة.  

تثجَّاو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو3
تثريف كجملت لصمصردلت :شرحهل.  
تلجلا لصثنلصر لصغذلئلة لصموجودة فا لصنظلا لصغذلئا لصللصا.  
لصبلا عن لصثنفر لصغذلئا :تلديد لألطثمة لصتا يتولجد فلهل.  

تثجَّاو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو4
تفملا مجفق يثرض أطثمة تلتوي عجى عنلصر غذلئلة مثلنة.  
تلديد لصثنلصر لصغذلئلة لصمتولجدة فا أطثمة ملددة.  

تثجَّاو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو5
لصمقلرنة بلن لألطثمة لصالزجة :لألطثمة لصمفنثة :لصتمللز بلنهمل.  
تلديد تأثلر تنل:ل لصسكريلت عجى لصلسا.  
لكتشلف بدلئا صجصلكهة :لصخضرل:لت لصالزجة.  

تثجَّاو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو6
تصسلر لصمثجوملت لصغذلئلة لصموجودة عجى عبولت لألطثمة.  
لستخدلا لصمثجوملت لصغذلئلة لصموجودة عجى مجفق لصثبوة صتلديد مدى صلة لصاثلا.  

تثجَّاو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو7
توضلح أهملة شرب لصملء.  
لبتكلر طريقة صتوعلة لآلخرين بأهملة شرب لصملء.  
ذكر فولئد شرب لصملء يومّلًل.  

تثجَّاو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو8
لالستثلنة بثمجلة لصتفملا صفنع حل:ية صجلصلظ عجى لألطثمة بلردة.  
لصتثل:ن مع لآلخرين صتقديا تغذية رلجثة من لصزمالء :تجقلهل.  

شلِركو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو9
تلملع لصبللنلت صتلديد فثلصلة لصتفملا.  
تتبع لصمخاط لصزمنا صلصظ لألطثمة عبر لصتلريخ.  

شلِركو خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو10
تلملع مل تّا تثجّمه عن لالختللرلت لصفللة صوضع خاة صجمقفف.  
عرض عنلصر خاة لصمقفف فا شكا كتلبا :شصها.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل الثالث
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املواد املستخدمة

مقصأقالا تجوينأقالا رصلصكتلب لصتجملذ

صمغكمبلوترمالحظلت الصقة:رق مخاالت

ملءبالقلت فهرسة:رق مقوىشريط الصق

:رق أصومنلواأكللس شالئرصنلديق من لصورق لصمقوىكوب شرب

مكثبلت ثججشصلطلت لصشربقشغالء من لصبالستلك

الفصل الثالث

الجسم السليم 
والطعام الصحي

من أكون؟

)الحياة الصحية(



لصصفا لصعلصاو لصلسا لصسجلا :لصاثلا لصفلا 119

كلملرلمقللس لصلرلرةمؤقتشريط الصق

مسارة
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نظرة عامة الدرس 1
لصمولد لصمستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بدلية كا درس صمرلجثة :تأما مل تا تثجمه مسبًقل :لستثرلض موضوعلت درس لصلوا. لطجب من لصتالملذ لصتصكلر، اإلرشادات 1. لصمقدمةو :ّظِ

:لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. شّلع لصتالملذ عجى لصقللا بهذل لصنشلط لصلوما حتى يفبح علدة صديها.

هذه فرصة إلثلرة لهتملا لصتالملذ بموضوع لصصفا.

يقول لصمثجا مل يجاو سنبدأ لصلوا لصصفا لصعلصا فا ملور حللة صللة. صنأخذ بضع دقلئق صمرلجثة كتلب لصتجملذ :تذّكر مل تثجمنله عن 
لصفلة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو إخرلج كتلب لصتجملذ، :لصمرلجثة :لصمنلقشة مع لصتالملذ لصملل:رين.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تنظلا سلر عما لصدرس، معا لقترلح صصللت ملددة أ: لصتوجله عند لصللجة أ: لصسملح صجتالملذ بتنظلا :قت 
مرلجثتها.

يقول لصمثجا مل يجاو سأستخدا عفا لألسملء الختللر قلئد يدير لصمنلقشة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستخدلا عفا لألسملء الختللر تجملذ صالنضملا إصله فا مقدمة لصصفا. :لالستثدلد صتسللا إجلبلت لصتالملذ عجى 
لصسبورة.

يقول لصمثجا مل يجاو سلستخدا قلئد لصمنلقشة عفا لألسملء :سٌأقوا بتسللا لإلجلبلت عجا لصسبورة إذل تّا لصندلء عجى لسمك، فستللب 
عن لصسؤللو مل لصمثجوملت لصمهمة لصتا تثجمتهل :ستسلعدك صتفبح شخًفل يتمتع بلصفلة؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصرد بإجلبلت متنوعة من لصصفجلن لأل:صلن فا لصملور.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تسللا رد:د لصتالملذ عجى لصسبورة. :توجله لصتجملذ لصقلئد صجلفول عجى إجلبلت من ستة إصى ثملنلة تالملذ. ثا تقديا 
لصشكر صجقلئد بثد لصمنلقشة قبا أن تاجب منه لصرجوع إصى لصمقثد.

يقول لصمثجا مل يجاو تثجّمنل فا هذل لصثلا لصكعلر حتى لآلن. أقّدر بشكا خلص أنكا كصفا أصبلتا فريق متثل:ن، :أظهرتا أن بإمكلنكا 
لالستملع إصى آرلء بثضكا لصبثض بلحترلا.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تثريف سجوك معا لصتثل:ن :تذكلر لصتالملذ بلصمهلرلت لصلللتلة لصمقدمة فا لصصفا لأل:ل. سلوفر هذل لألمر فرصة 
صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصتثل:ن.

يقول لصمثجا مل يجاو صدينل قلئمة جلدة ستسلعدنل فا بدء لصصفا لصعلصا "لصلسا لصسجلا :لصاثلا لصفلا." تثجمنل فا لصصفا لألخلر عن 

التعاون

خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو
تلديد لصثلدلت لصفللة بمرلجثة مل تا تثجمه   

مسبًقل.
تخالط مكلن صلا صجمدرسة.  

سوف يفما لصتالملذ مجفقلت أطثمة تثرض عنلصر غذلئلة 
متنوعة فا لصدرس لصرلبع. أحضر أ: لطجب من لصتالملذ 

:لصثلئالت إحضلر ملالت :إعالنلت :غلرهل يمكن صجتالملذ 
لستخدلمهل.

كتلب لصتجملذ  لصمقفف  
أقالا رصلص  
أقالا تجوين  

نولتج لصتثجّا

تلهلزلت لصمثجا صجدرس

لصمصردلت لألسلسلة

لصمهلرلت لصلللتلة

تثجَّا صتثرف

لصتصكلر لصنلقدو
توضلح طرق لصتصكلر.  

تثجَّا صتثما

لصتثل:نو
لحترلا آرلء لآلخرين.  
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لصثلدلت لصفللة :تتبثنلهل. فا رأيكا، كلف يسلعدنل جد:ل لصمتلبثة :نلن نبدأ هذل لصصفا "لصلسا لصسجلا :لصاثلا لصفلا"؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو تشللع لصتالملذ عجى لستخدلا لصدصلا :توضلح لألفكلر عندمل يبدأ:ن إقلمة لصر:لبط. :تشللثها عجى لالستصلدة من 
أفكلر بثضها لصبثض.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو إقلمة لصر:لبط بلن جد:ل لصمتلبثة :تنل:ل طثلا صلا.

2. يقول لصمثجا مل يجاو أعتقد أن صديكا بثض لألفكلر لصللدة. صنبدأ لصصفا بقرلءة قفة عن يوا رشلد فا لصمدرسة. قد تمدنل لصقفة بأفكلر 
عن موضوعنل لصلديد. من فضجكا، لفتلول صصلة "مقفف لصمدرسة" :لقرأ:ل لإلرشلدلت :لتبثوهل. سنثود مًثل عند لنتهلء لصلملع.

يقوا لصمثجا بمل يجاو توجله لصتالملذ صقرلءة لصقفة بمصردها. :لصتمللز بلن لصتثجلملت حسب لحتللجلت لصتالملذ. قد يقرأ بثض لصتالملذ مع 
زملا أ: قد تختلر ملموعة صغلرة لصقرلءة مًثل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لصنص ::ضع دلئرة حول لصكجملت غلر لصمأصوفة.

يقول لصمثجا مل يجاو ها تضا لصقفة أي كجملت ال تثرفهل أ: ال تصهمهل؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة لصكجملت غلر لصمأصوفة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو منلقشة لصكجملت غلر لصمأصوفة مع لصملموعة بلصكلما. كتلبة لصكجملت عجى لصسبورة :ناقهل مع لصتالملذ. دعوة لصتالملذ 
صتثريف لصكجملت. توضلح أي كجملت جديدة عند لصللجة.

يقول لصمثجا مل يجاو يبد: أن رشلد يتثجّا عن أموًرل متثجقة بلصفلة معجنل. صننلقش مل قرأنله.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستدعلء تالملذ صإلجلبة عن أسئجة شلمجة معاو
مل لصلزء فا لصقفة لصذي يخبرنل بمل يشثر به رشلد عندمل يدخا من لصبلب؟  
مل سبب حملس رشلد؟  
فا أي مكلن فا لصقفة تا توضلح كجمة "مقفف"؟  
فا رأيكا، صملذل تتصلجأ :لصدة رشلد بسبب إنشلء مقفف فا لصمدرسة؟  
مل مهمة رشلد فا لصمدرسة؟  

يقوا لصتالملذ بمل يجاو إجلبة لألسئجة :تقديا دصلا عجى لصرد:د من لصنص مبلشرة.

3. يقول لصمثجا مل يجاو يبد: رشلد متلمًسل. ها تثتقد:ن أن فكرة إنشلء مقفف فا لصمدرسة جلدة؟ صملذل مع بللن لصسبب؟ تلدثول إصى 
بضثة تالملذ من حوصكا.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تشللع لصتالملذ عجى لصتصكلر فا لآلثلر لإليللبلة :لصسجبلة إلنشلء لصمقفف.

مجلوظة صجمثجاو إذل كلنت لصمدرسة تضا مقفًصل، فثّدل لصمنلقشة هنل :فلمل يجا صتقديا معلل :لقثا، بلإلضلفة إصى لصصكرة لصملردة. :فّكر 
فا مولءمة لصمستمثلن مع قلئمة لألطثمة لصفللة فا مشر:ع "شلرك" بدلية من "مسلعدة رشلد عجى لالختللر" إصى "لصتوصلة بقلئمة 

صجمقفف صجبلع خالل يوا :لحد فا لألسبوع".

يقوا لصتالملذ بمل يجاو منلقشة فكرة لصمقفف فا ملموعلت صغلرة.

يقول لصمثجا مل يجاو أسمع بثض لألفكلر لصللدة. ستسلعدنل هذه لصمنلقشة فا مشر:ع "شلرك" لصذي سلتملور حول تفملا مقفف 
صجمدرسة؛ ممل يمكننل من تشللع لصثلدلت لصفللة. هلل نصكر فا تفملا مكلن صلا صمدرستنل بشكٍا علا قبا بدء لصثما فا لصمقفف. 

رلجثول لصثلدلت لصتا تتبثنلهل فا لصصفا لألخلر. ها :جدتا صثوبة فا لتبلع أي من لصثلدلت خالل لصلوا لصمدرسا؟ شلركول لألفكلر مع 
لصزملا لصملل:ر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة لألفكلر :لصتللرب مع لصزملا لصملل:ر.

يقوا لصمثجا بمل يجاو توجله لصتالملذ صمرلجثة جدل:ل متلبثة لصثلدة لصفللة لصصردية فا كتلب لصتجملذ.

يقول لصمثجا مل يجاو بلصنظر إصى لصثلدلت لصمقترحة :لصثلدلت لصتا أضصتموهل إصى جد:ل لصمتلبثة، ها تثتقد:ن أن أًيل من هذه لألفكلر يمكنهل 
مسلعدتنل فا تفملا مكلن صلا فا لصمدرسة؟ مل لألملكن لصتا يمكنهل مسلعدتنل فا لتبلع لصثلدلت لصفللة فا لصمدرسة؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو تقللا جد:ى لألفكلر لصموجودة فا جدل:ل لصمتلبثة من أجا إنشلء مكلن صلا فا لصمدرسة.

مجلوظة صجمثجاو نظًرل ألن مشر:ع شلرك صهذل لصصفا يتملور حول تفملا مقفف يقدا :جبلت خصلصة صللة، قد يكون تصكلر لصتالملذ فلمل 
تثنله كجمة "صلا" ملد:ًدل. شّلع لصتالملذ عجى توسلع أفكلرها عن لصفلة صتتخاى لختللرلت لألطثمة إصى مملرسة لصريلضة، :لصسجوك 

لصالئق، :تلنب لصتوتر، :لصمللفظة عجى لصهد:ء :غلرهل. يلب أن تشما مملرسة لصثفف لصذهنا لصتلصلة جولنب لصفلة لصمتثددة بللا 
تشلع لإلبدلع :لألصلصة.

ََ
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اقرأ القصة التالية، ثم ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها.

مقصف المدرسة

نادى رشاد وهو يغلق الباب بشدة قائًل: "أمي! أبي! أين أنتما؟" 

أجابته األم: "نحن هنا يا رشاد. من فضلك، ال تغلق الباب بشدة هكذا. وأضافت قائلة: "هل استمتعت بيومك في المدرسة؟" 

قال رشاد:" جّدا يا أمي. فاليوم كان مميًزا ورائًعا للغاية. أتذكرين عندما أخبرتِك أننا نتعلم درًسا عن الصحة في الفصل؟" ثم تناول قطعة فاكهة موجودة 
في الطبق فوق منضدة الطعام.

ابتسمت والدة رشاد وقالت: " أجل، أتذكر. أنا سعيدة جّدا أنكم تتعلمون دروًسا عن الصحة. والحظت أنك بدأت تأكل وجبات خفيفة صحية، فما الذي تعلمته 
اليوم وجعلك متحمًسا لهذه الدرجة؟"

أجاب رشاد: "نبذل مجهوًدا كبيًرا هذه الفترة، ولذا طرح علينا المعلم فكرة إنشاء مقصف في المدرسة. هل تعرفين ما المقصف؟" ثم قفز رشاد عالًيا في 
الهواء بجوار والدته منتظًرا سماع إجابتها.

أجابت األم: "نعم أعلم ما هو. إنه مكان مليء بأنواع مختلفة من الطعام، مثل الوجبات الخفيفة. وعادًة ما ندفع ثمن الطعام الذي نشتريه منه. تفاجأت والدة 
رشاد وقالت: "أتقول حًقا إن المدرسة ستفتتح مقصًفا لتوفير الطعام؟".

قال رشاد: "يريد المعلم معرفة أنواع الطعام التي نرغب في وجودها بالمقصف. وعلينا أن نقدم له أفكاًرا عن أنواع الطعام. أتمنى أن يكون بمدرستنا 
مقصف. فأعتقد أن األمر سيكون ممتًعا. وعلّي أن أبدأ ممارسة العصف الذهني." ثم ركض رشاد نحو المنضدة ليبدأ في وضع قائمة بأنواع الطعام الذي 

يفضله.

الدرس

1

ََ



122 لصصفا لصعلصاو لصلسا لصسجلا :لصاثلا لصفلا

4. يقول لصمثجا مل يجاو سلكون من لصممتع صجغلية إنشلء مكلن صلا خلص بنل. هلل نبدأ لصثفف لصذهنا بلصتفملا لصذي قد يكون عجله 
لصمكلن لصفلا. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "مكلن صلا." لقرأ:ل لإلرشلدلت ثا ضثول لصقجا لصرصلص جلنًبل :لنتظر:ل لإلرشلد 

لصتلصا.

يقوا لصمثجا بمل يجاو مسلعدة لصتالملذ عند لصضر:رة.

يقول لصمثجا مل يجاو قد يكون من لصفثب أحللًنل أن تتخلجول لألفكلر :حدكا. صنقا بـ رفع لأليدي :تكوين ثنلئللت صمشلركة بثض من أفكلرنل. 
سأشلر إصلكا بثد نلو دقلقتلن :سنّكون ثنلئللت جديدة. :سُلخفص هذل لصوقت صجمشلركة :لالستملع إصى أفكلر لآلخرين.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تلديد إشلرة معا تشغلا لصموسلقى أ: إيقلفهل أ: نمط من لصتفصلق بلصلد. صذل يلب عجى لصتالملذ أن يتوقصول 
:يستمثول صإلرشلد لصتلصا عند إعالء لإلشلرة. مع لصتأكد أنها عجى درلية بلإلشلرة :لإلجرلء قبا بدء لصمنلقشة لأل:صى. ثا إخبلر لصتالملذ 

بمشلركة لألفكلر :توضلح سبب أهملة لصمسلحلت فا لصمكلن. سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصتصكلر 
لصنلقد.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصمشلركة :لالستملع صألفكلر من أجا إنشلء مكلن صلا فا لصمدرسة.

يقول لصمثجا مل يجاو لسبلول بخللصكا صرسا مكلن صلا ترغبون فا :جوده هنل فا لصمدرسة. يمكنكا لالستصلدة من أفكلر لآلخرين أ: 
لالستثلنة بأفكلركا فقط أ: بملموعة منهمل. لرسمول خاتكا بلصقجا لصرصلص أ:اًل فا كتلب لصتجملذ. :تأكد:ل من إضلفة لصتصلصلا. :إذل 

تبقى مثكا :قت بثد إكملل لصرسمة، فقومول بلصتجوين.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصتخلا :إنشلء مكلن صلا فا لصمدرسة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو مرلقبة لصتالملذ :ها يثمجون. :تشللثها من خالل توجله أسئجة صها أ: لصسملح صها بلصثما مع تجملذ آخر إذل :لجه أي 
منها صثوبة فا تخلا لصمكلن.

5. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. :شّلثها 
أيًضل عجى تبنا هذل لصنشلط لصلوما إن أمكن.

يقول لصمثجا مل يجاو يبد: أن صديكا لصكعلر من لألفكلر لصللدة عن لصمكلن لصفلا. سنسلعد رشلد أيًضل فا لختللر أطثمة صللة صلثرضهل 
فا لصمقفف :توضلح مدى فلئدة كا من لألطثمة ألجسلمنل، :ذصك فا مشر:عنل. فا رأيكا، مل لصذي نلتلج إصى تثجّمه صمسلعدة رشلد؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تسللا لألسئجة لألسلسلة :لصعغرلت لصتا تّا تلديدهل فا لصمثرفة عجى :رق لصمخاالت :مرلعلة لصرجوع إصى لصقلئمة 
عجى مدلر لصصفا صتقللا لصتقدا لصذي حققوه. :مرلعلة تمديد نالق لصتللرب لصتثجلملة صجتجملذ بقدر لإلمكلن إذل حدد لصتالملذ جزًءل أسلسًلل 

ممل تّا تثجّمه غلر مشمول فا لصدر:س لصتلصلة فا لصصفا.

الفصل الثالث الجسم السليم والطعام الصحي
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ِصف شكل المكان الصحي الموجود في مدرستك. ارسم صورة، ثم ضع عنواًنا لصورتك.

مكان صحي

التفكير الناقد
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نظرة عامة الدرس 2
لصمولد لصمستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بدلية كا درس صمرلجثة :تأما مل تا تثجمه مسبًقل :لستثرلض موضوعلت درس لصلوا.اإلرشادات 1. لصمقدمةو :ّظِ

يقول لصمثجا مل يجاو :ضثتا فا لصدرس لصسلبق خاة صمكلن صلا فا مدرستنل. :صنبدأ لصلوا بمشلركة بثض من هذه لصخاط، سأختلر 
تالملذ صجمشلركة بلستخدلا عفا لألسملء.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستدعلء ثالثة أ: أربثة تالملذ صجمشلركة. بثد مشلركة كا لصتالملذ، لطجب من أحد لصتالملذ تقديا تغذية رلجثة إيللبلة، 
:لطجب من تجملذ آخر أن يبنا عجى لصصكرة أ: يوسثهل. سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصمللسبلة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو تقديا تغذية رلجثة.

يقول لصمثجا مل يجاو يل صهل من طريقة رلئثة إلظهلر تقديركا ألفكلر بثضكا لصبثض. عندمل أرى أ: أسمع أفكلر شخص آخر، يمكننا أن 
أفها بشكا أفضا، كمل يسلعدنا ذصك عجى لصتصكلر فا كلصلة تنملة أفكلري لصخلصة.

2. يقول لصمثجا مل يجاو فا لصدرس لصسلبق، تلدثنل عن مشر:ع "شلرك" لصخلص بنل. تسلعدنل رسوملتكا صجمكلن لصفلا فا مدرستنل عجى 
لصبدء فا لصتصكلر فا لصمشر:ع. فا لصقفة، كلن رشلد متلمًسل إلنشلء مقفف فا لصمدرسة. لصتصتول إصى لصزملا لصملل:ر :نلقشول مثه 

فهمكا لصمقفود بكجمة مقفف.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو شرح فهمها صكجمة مقفف.

يقوا لصمثجا بمل يجاو بثد منح لصتالملذ فرصة صجمنلقشة، يختلر :لحد أ: لثنلن من لصتالملذ صتلديد :شرح سبب كون لصمقفف جزًءل من 
لصمكلن لصفلا فا لصمدرسة.

يقول لصمثجا مل يجاو أنل أتسلءل. كلنت مهمة رشلد ها إعالء أفكلر صجاثلا لصموجود  فا لصمقفف. مل أنولع لألطثمة لصخصلصة لصتا ترغب 
فا تنل:صهل فا لصمقفف؟ صنقا بـ لصمشلركة لصسريثة إلجلبلتنل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصسملح بثدد من لإلجلبلت د:ن إجرلء منلقشة عنهل. إذل كلنت مدرستك يوجد بهل مقفف، فلطجب من لصتالملذ تسملة 
لصوجبلت لصخصلصة لصتا يستمتثون بشرلئهل حلصًلل من لصمقفف.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لالستملع :مشلركة لألفكلر.

3. يقول لصمثجا مل يجاو صديكا بثض لألفكلر لصمعلرة صالهتملا. دعونل نكتشف أفكلر رشلد. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "لقترلح أطثمة 
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اقرأ القصة التالية. اذكر كيف تختلف أفكارك عن أفكار رشاد، وبعدها أجب عن األسئلة قبل قراءة القصة.

اقتراح أطعمة لمقصف المدرسة

الدرس

2

كان جميع التلميذ في غرفة األستاذ محمود متحمسين للذهاب إلى الفصل وعرض أفكارهم عن الطعام الذي يرغبون في وجوده بالمقصف. تحدث رشاد 
وزينة عن اقتراحاتهما قبل بدء الدرس، وتفاجآ بأن أفكارهما مختلفة تماًما.

بدأت زينة في عرض قائمتها، وقالت: "األنواع الثلثة التي أرغب في وجودها بالمقصف هي الفشار، والعصير الُمعلب، والتفاح."

استمع رشاد إلى زينة باهتمام وهي تعرض أفكارها، ثم بدأ في عرض قائمته. فقال: "التفاح من ضمن اختياراتي أيًضا، باإلضافة إلى الزبادي والحلوى. 
أعرف أننا نتعلم دروًسا عن الصحة، ولكن الحلوى تمدني بالطاقة التي أحتاجها طوال اليوم."

أخذت زينة تفكر فيما قاله رشاد، ثم قالت: "أتمنى أن تكون هناك حلوى بالمقصف أيًضا. دعنا ننتظر ونرى ما سيقوله األستاذ محمود، فلقد رأيته يأكل 
حلوى. أعجبتني فكرة الزبادي أيًضا، ولكن أتساءل: كيف يمكننا الحفاظ عليه بارًدا؟"

ضحك رشاد وقال: "بالطبع! أعتقد أن الجميع يحب الحلوى. أما بالنسبة لفكرة الحفاظ على الزبادي بارًدا، فلم تخطر على ذهني مطلًقا. أتساءل هل يجب 
أن يكون بارًدا طوال الوقت بالمقصف؟ لدينا أسئلة كثيرة لنطرحها على األستاذ محمود."

اكتب ثلثة أنواع ترغب في وجودها في المقصف.

خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو
تلديد لصر:لبط لصشخفلة مع لصشخفللت   

لصخللصلة.
:ضع قلئمة بلألسئجة إلكملل مهمة.  
تفنلف ملموعة متنوعة من لألطثمة.  

سلفما لصتالملذ مجفقلت أطثمة فا لصدرس لصرلبع. أحضر أ: 
لطجب من لصتالملذ :لصثلئالت إحضلر ملالت :إعالنلت :غلرهل 

يمكن صجتالملذ لستخدلمهل.

كتلب لصتجملذ  تفنلف  
أقالا رصلص  
مقص  
:رق مخاالت  
مالحظلت الصقة صغلرة لصللا  

نولتج لصتثجّا

تلهلزلت لصمثجا صجدرس

لصمصردلت لألسلسلة

لصمهلرلت لصلللتلة

تثجَّا صتثما

لصتثل:نو
لحترلا آرلء لآلخرين.  

تثجَّا صتكون

لصمللسبلةو
تقديا تغذية رلجثة فثلصة.  
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صمقفف لصمدرسة" :لقرأ:ل لإلرشلدلت :لتبثوهل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو ذكر لصتثجلملت :تسهلا تلربة لصتثجا :فًقل الحتللجلت لصتالملذ.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لإلجلبة عن لصسؤلل :قرلءة لصنص.

يقول لصمثجا مل يجاو يذكرنا ففا لألستلذ ملمود بصفجنل. من منكا يستالع أن يتخلا :يشرح سبب لعتقلدي؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر لثنلن أ: ثالثة من لصتالملذ صشرح أ:جه لصشبه بلن لصصفجلن.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لستنتلج أ:جه لصشبه بلن لصقفة :لصصفا.

يقول لصمثجا مل يجاو أنل سثلد ألنكا تمكنتا من رؤية أ:جه لصشبه أيًضل. كلف تشلبهت أ: لختجصت لألفكلر لصتا كتبتهل فا أعجى لصفصلة عن 
أفكلر رشلد :زينة؟ شلركول مع زملا ملل:ر، ثا شلركول مع ثنلئا آخر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مقلرنة لألفكلر لصخلصة بأفكلر لصشخفللت فا لصقفة

يقوا لصمثجا بمل يجاو منح لصتالملذ :قًتل صجمشلركة فا ثنلئللت :ملموعلت صغلرة. ثا لصتالملذ مًثل مرة أخرى صمنلقشة لصصفا بأكمجه.

يقول لصمثجا مل يجاو صدى رشلد :زينة أسئجة صارحهل عجى مثجمهمل حول لصمقفف. سنلتلج أيًضل إصى تلديد لألطثمة لصتا سلتا :ضثهل 
ل تريد:ن  فا لصمقفف صمشر:ع "شلرك" لصخلص بنل. :سلكون هذل هو لصوقت لصمنلسب صوضع قلئمة بأسئجتنل. عجى طل:التكا، تلدثول عّمَ

مثرفته عن مشر:ع "شلرك" لصخلص بنل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو توزيع مالحظلت الصقة صغلرة لصللا بلنمل يتلدث لصتالملذ دلخا ملموعلت. ثا توجله لصتالملذ صكتلبة أي أسئجة 
يتصقون عجلهل فا :رق لصمالحظلت، عجى أن يكون سؤلل :لحد فا كا :رقة. ثا ياجب من لصتالملذ تد:ين لألسئجة عجى :رقة لصمخاالت.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو تسللا لألسئجة عجى لصمالحظلت لصالصقة :تثجلقهل عجى :رق لصمخاالت.

4. يقول لصمثجا مل يجاو شكرًل جزيالً ألسئجتكا. سنثود إصى هذه لألشللء عندمل نتثجا عن علدلت لألكا لصفللة. أحد لصموضوعلت لأل:صى 
لصتا نلتلج إصى تثجمهل ها لألطثمة لصفللة لصمنلسبة ألجسلمنل :لألطثمة غلر لصفللة. :ذصك ألنكا تثجمون لصكعلر عن لصاثلا. دعونل ننتقا 

إصى لصفصلة لصتلصلة فا كتلب لصتجملذ، " تفنلف لصاثلا "، الستخالص مل نثرفه. لقرأ:ل لإلرشلدلت بأنصسكا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت :لنتظلر لصتثجلملت لألخرى.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتأكد من أن جملع لصتالملذ صديها مقفلت.

يقول لصمثجا مل يجاو لصتوجله هو قّص لصبالقلت :تفملا ملموعلت تفنلف لصبالقلت لصخلصة بكا. ال تتضمن لصتوجلهلت لصصئلت لصتا يلب 
تفنلصهل. :صن يفنف لصلملع بنصس لصاريقة. فكر:ل فا لصر:لبط لصتا تالحظوهل بلن لصبالقلت لصمختجصة. قبا أن نبدأ، دعونل نقرأ لصبالقلت 

مًثل. :بلنمل نقرأ، فكر:ل فا لصاريقة لصتا قد ترغبون فا تفنلف لصبالقلت بهل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصقرلءة بفوٍت علٍل مع لصمثجا.

يقول لصمثجا مل يجاو حلن لصوقت صجلملع صجثما بشكا منصرد. :تذكر:ل أنكا ستقرر:ن لصملموعلت أ: لصصئلت صتفنلصكا.

مجلوظة صجمثجاو يقفد بهذل لصنشلط أن يتا بشكا حر قد يقوا بثض لصتالملذ بتلملع جملع لصمشر:بلت مًثل، :قد يختلر لصبثض تلملع 
عنلصر لصلجوى :لألصنلف لصملصلة، :قد يفنف لصبثض لصبر:تلنلت أ: لصصولكه، :مل إصى ذصك. ال توجد إجلبلت غلر صلللة طلصمل يمكن 

صجتالملذ شرح أفكلرها. ينظر كا من هذه لصتفنلصلت كتقللا صجمثرفة لصسلبقة :مهلرلت لصتصكلر لصنلقد.

يقوا لصمثجا بمل يجاو مرلقبة لصصفا أثنلء قّص لصبالقلت :تفنلصهل. بملرد لنتهلء لصتالملذ، تتا إعلدة لصصفا بأكمجه مًثل بلستخدلا إشلرة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصقص :لصتنفلف.

يقول لصمثجا مل يجاو ثمة طرق عديدة صنصتا بهل لصاثلا. :لآلن، ستثمجون مع لصزملا لصملل:ر. صمشلركة تفنلصلتكا. لشرحول صبثضكا 
لصبثض أي فئة لستخدمتموهل :صملذل. ثا قلرنول تفنلصلتكا. مل أ:جه لصتشلبه :لالختالف بلنهمل؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة :شرح لصتفنلصلت مع لصزمالء.

يقول لصمثجا مل يجاو لآلن بثد أن فهمتا تفنلف زمالئكا، لعمجول مًثل صتشكلا فئة جديدة تتصقول عجلهل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو إضلفة فئة شلئثة من خالل إعلدة ترتلب أ: دمج لألنولع مع زملا. )سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ 
صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصتثل:ن(.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستمرلر لصمرلقبة. فا لصخاوة لصتلصلة، سلثما لصتالملذ فا ملموعلت من ثالثة أ: أربثة إلعلدة لصتفنلف. ثا تلديد 
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ف البطاقات فيها. اقرأ البطاقات ثم ُقص أجزاءها. حدد الفئات ثم صّنِ

مياه غازية

زبادي

حليب الشوكوالتة

عصير البرتقال الُمعلب

خبز

تفاح

دجاج

مكسرات

بيض

مانجو

بيتزا

خيار

تصنيف الطعام

التعاون
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كلصلة تكوين لصعنلئللت بكصلءة صتفنلف لصملموعة لصفغلرة لصتلصلة.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد سمثت بثض لصمنلقشلت لصللدة. فا بثض لألحللن، يكون من لصفثب تغللر إجلبلتنل، :صكن يبد: صا أنه يمكنكا 
لالستملع :تثديا أفكلركا بلنمل تتثجمون مع لآلخرين. لآلن سنكّون تفنلًصل آخَر. ستثمجون بلن ملموعتكا صتفنلف لصبالقلت مرة أخرى. 

لنظر:ل إصى آخر تفنلف قمتا بتكوينه كعنلئا. :لآلن، قرر:ل فا ملموعة أكبر أفضا طريقة صتفنلف لصاثلا. تأكد:ل أن جملثكا صديه فرصة 
فا مشلركة لألفكلر :لألسبلب.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو إعلدة تفنلف لصبالقلت.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تسجلا :رقة :لحدة صكا ملموعة أثنلء تثل:ن لصتالملذ، :ياجب من أحد لصتالملذ من كا ملموعة كتلبة لصتفنلف لصنهلئا 
عجى لصورقة. ثا لصتفنلصلت :صفقهل حلا يمكن صلملع لصتالملذ رؤيتهل. :تشللع لصتالملذ عجى مقلرنة تفنلصلتها مع لآلخرين.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد بذصتا لصكعلر من لصلهد. أرى أن بثضكا صديه تفنلصلت متشلبهة :أخرى مختجصة تملًمل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تفنلف لأل:رلق صلمع أ:جه لصتشلبه مًثل. :دعوة لصتالملذ صجمسلعدة. عند تلديد فئلت مملثجة، يتا إدرلج تجك لصصئلت 
عجى لصسبورة أ: :رق لصمخاالت. ثا لستخدلا هذه لصصئلت فا لصمجخص لصموصى به أدنله.

يقول لصمثجا مل يجاو يسلعدنا هذل لصتفنلف عجى فها مل تثرفونه عن لصاثلا. صنف بثض منكا لصاثلا حسب ]فئلت لألسملء لصتا 
لستخدمهل لصتالملذ معاو أنولع لصاثلا، :لصجون، :لصلجو أ: لصملصح، :لصفلا أ: غلر لصفلا[. عندمل نبدأ فا لصتخالط صجمقفف، ستسلعدنل 

هذه لصصئلت فا لصتصكلر فا لألطثمة لصمنلسبة صجوجبلت لصخصلصة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول لصمثجا مل يجاو سأختلر قلئد لصمنلقشة صمسلعدتكا فا إنهلء درس لصلوا. سلكون لصسؤلل كلصتلصاو مل لألمور لصتا أدهشتكا فا درس 
لصلوا؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر قلئد لصمنلقشة الستدعلء لصتالملذ لصذين يرفثون أيديها.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة لإلجلبلت.



126 لصصفا لصعلصاو لصلسا لصسجلا :لصاثلا لصفلا

مرلجثة لألسئجة حول مشر:ع "شلرك" لصتا نشرهل لصتالملذ فا 
لصدرس لصسلبق :لصتلضلر صإلجلبة عن لألسئجة لألسلسلة فا 

بدلية هذل لصدرس.
تلديد لصملموعلت :عمجلة لستخدلا لصتالملذ ألجهزة لصكمبلوتر 
صجبلا. فا حلصة عدا توفر أجهزة لصكمبلوتر، يتا إحضلر نسخ 

من لصمقلالت لصتا توضح :تثاا أمعجة عجى لصصلتلملنلت، 
:لصمثلدن، :لصدهون، :لصكربوهلدرلت، :لصبر:تلنلت.

تلهلزلت لصمثجا صجدرس

نظرة عامة الدرس 3
لصمولد لصمستخدمة

خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو
تثريف كجملت لصمصردلت :شرحهل.  
تلجلا لصثنلصر لصغذلئلة لصموجودة فا لصنظلا   

لصغذلئا لصللصا.
لصبلا عن لصثنفر لصغذلئا :تلديد لألطثمة لصتا   

يتولجد فلهل.

كربوهلدرلت  
لصنظلا لصغذلئا  
دهون  
لصثنلصر لصغذلئلة  
بر:تلن  

كتلب لصتجملذ  
أقالا رصلص  
:رق مخاالت  
كمبلوتر أ: مقلصة بلعلة.  

لصمصردلت لألسلسلةنولتج لصتثجّا

لصمهلرلت لصلللتلة

تثجَّا صتثرف

لصتصكلر لصنلقدو
تلديد لصمثجوملت لصمتثجقة   

بلصموضوع.

تثجَّا صتثما

لصتثل:نو
لحترلا آرلء لآلخرين.  

ف بدلية كا درس صمرلجثة :تأما مل تا تثجمه مسبًقل :لستثرلض موضوعلت درس لصلوا. 1. لصمقدمةو :ّظِ

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر سؤلل أ: سؤلصلن صفقهمل لصتالملذ خالل لصدرس لصعلنا صإلجلبة عنهمل فا بدلية لصصفا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لالستملع إصى لإلجلبلت :طرح لألسئجة لصتوضلللة

يقول لصمثجا مل يجاو سنستمر لصلوا فا لصتلضلر صمشر:ع "شلرك" لصخلص بنل من خالل تثّرف نظلا غذلئا صلا. برأيكا مل لصمقفود بـ 
"لصنظلا لصغذلئا"؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة فهمها صكجمة لصنظلا لصغذلئى.

يقول لصمثجا مل يجاو توجد مثلٍن كعلرة صكجمة لصنظلا لصغذلئا. ربمل قد سمثتا لصكبلر يتلدثون عن لتبلع نظلا غذلئا من أجا خسلرة لصوزن. 
هذل أحد لصمثلنا، صكن صكا شخص نظلا غذلئا خلص به، :هو نوع لصاثلا لصذي يتنل:صه لصشخص بلنتظلا. :يتضمن أنولع لصمأكوالت لصتا 

يتنل:صهل لصشخص :كملتهل. :هنلك أنظمة غذلئلة صللة أكعر من غلرهل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو كتلبة تثريف لصنظلا لصغذلئا عجى لصسبورة :هو لصاثلا لصتا يتنل:صه لصشخص بلنتظلا.

2. يقول لصمثجا مل يجاو سندرس لصلوا كجمة مهمة أخرى نلقشنلهل من قبا. لصكجمة ها "لصثنلصر لصغذلئلة". إن سمع أحدكا هذه لصكجمة من 
قبا، فجلشلرك مثنى كجمة لصثنلصر لصغذلئلة مع لصزملا لصملل:ر.

يقوا لصمثجا بمل يجاو منح لصتالملذ :قًتل صمنلقشة مثنى لصثنلصر لصغذلئلة فا ملموعلت صغلرة، ثا قللدة لصصفا بأكمجه صمنلقشة مثنلهل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو توضلح مثنى لصثنلصر لصغذلئلة.

يقول لصمثجا مل يجاو نثا. يلتلج لصلسا إصى لصاثلا؛ ألن لصاثلا يلتوي عجى لصالقة لصتا تلتلجهل جملع لصكلئنلت لصللة صتثلش، كمل أنه 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات
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يمد لصكلئنلت لصللة بلصثنلصر لصغذلئلة لصالزمة صجنمو لصفلا.

يقوا لصمثجا بمل يجاو كتلبة كجمة لصثنلصر لصغذلئلة عجى لصسبورة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو طرح أسئجة توضلللة.

3. يقول لصمثجا مل يجاو هذه تثريصلت مهمة يلب عجلنل فهمهل. سنستخدا تجك لصكجملت خالل بقلة در:سنل. حلن لصوقت صتوضلح فهمنل صجنظلا 
لصغذلئا :لصثنلصر لصغذلئلة من خالل لالنتقلل إصى صصلة"نظلما لصغذلئا" فا كتلب لصتجملذ. بملرد ععوركا عجى لصفصلة، من فضجكا 

لقرأ:ل لإلرشلدلت.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتأكد من أن كا لصتالملذ يصهمون لإلرشلدلت :يمكنها قرلءة لألسئجة لصموجودة فا لصفصلة. توجله لصتالملذ صجثما 
بشكا منصرد. ثا كتلبة كجملت عجى لصسبورة فا حلصة طجب لصتالملذ. :تلملع لصتالملذ مرة أخرى عند لالنتهلء.

مجلوظة صجمثجاو سلكون لصسؤلل لصعلنا فا لصفصلة بمعلبة تقللا مبكر صصها لألطثمة :لصثنلصر لصغذلئلة لصتا توجد بهل، سلوفر ذصك نقاة 
مرجثلة صجبنلء عجى فها لصتالملذ.

يقول لصمثجا مل يجاو لآلن بثد أن تلدثنل عن لصثنلصر لصغذلئلة، صدّي سؤلل صكا. ها يثد لصملنلو من لصثنلصر لصغذلئلة؟ لرفثول لإلبهلا إصى 
أعجى. يشلر رفع لإلبهلا إصى أعجى إصى لصمولفقة، أي أن لصملنلو عنفر غذلئا. يشلر خصض لإلبهلا إصى أسصا إصى أن لصملنلو صلس عنفًرل 

غذلئّلًل. لإلبهلا فا لصمنتفف يثنا أنكا غلر متأكدين من إجلبتكا. من فضجكا، أشلر:ل بإبهلمكا ألعرف إجلبلتكا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لستخدلا لسترلتلللة رفع لإلبهلا إصى أعجى صجدالصة عجى فها مل هو لصثنفر لصغذلئى.  

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتلقق من مدى فها لصتالملذ، ثا ذكر لصتثريف مرة أخرى. لصاجب من لصتالملذ شرح سبب لعتبلر لصملنلو عنفًرل 
غذلئّلًل. تقديا لالقترلحلت فا حلصة لصللجة إصى لصمزيد من لصمنلقشلت، معا لصجلا، :لصخبز، :مل إصى ذصك.

4. يقول لصمثجا مل يجاو ال يثد نوع مثلن من لصاثلا عنفًرل غذلئّلًل؛ ألن لصاثلا يلتوي عجى مختجف أنولع لصثنلصر لصغذلئلة. :هذه 
لصثنلصر لصغذلئلة ال يمكنكا رؤيتهل. يأخذ جسمنل لصثنلصر لصغذلئلة من لصاثلا لصذي نتنل:صه صمسلعدتنل عجى أن نكون أصللء. سننلقش 
لصلوا ثالثة عنلصر غذلئلة شلئثةو لصكربوهلدرلت، :لصدهون، :لصبر:تلنلت. سنشكا ملموعلت لصخبرلء صمسلعدتنل فا تثّرف هذه لصثنلصر 

لصغذلئلة لصتا يلتلجهل جسمنل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تقسلا لصتالملذ إصى ملموعلت لصخبرلء قبا لالنتقلل إصى لصلزء لصتلصا من لصدرس، بللا تمعا كا ملموعة أحد  
لصثنلصر لصغذلئلة لصمدرجة. إخبلر لصتالملذ بثمجلة لصبلا عن لصثنلصر لصغذلئلة لصملددة بنلًء عجى لصمولرد لصمتلحة. إذل كنت تلري بلًعل عجى 

لصكمبلوتر، فصكر فا تقديا مولقع مقترحة الستخدلمهل صجلفول عجى مثجوملت دقلقة. إبرلز أهملة لستخدلا مفدر موثوق. فا حلصة عدا 
توفر أجهزة لصكمبلوتر، لمنح لصتالملذ فا كا ملموعة مقلاًل بمستوى قرلءة سها يشرح كلصلة مسلعدة لصثنلصر لصغذلئلة صجلسا :لألطثمة 

لصتا تلتوي عجى معا هذه لصثنلصر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لالنتقلل إصى ملموعلت لصخبرلء.

يقول لصمثجا مل يجاو لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "أنل خبلر" :لقرأ:ل لإلرشلدلت. لنظر:ل إصّا عندمل تنتهون حتى أعجا أنكا مستثد:ن 
صالستمرلر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت :توجله لألسئجة.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد :ضثتكا فا ملموعلت لصخبرلء صتسهلا تثّرف لصكربوهلدرلت، :لصدهون، :لصبر:تلنلت. :هذل يثنا أنكا ستشكجون 
جملًثل فريًقل من لصمتثجملن :لصمثجملن. يلب أن تستنباول جملع إجلبلتكا مبلشرًة من لصبلا. لعمجول مًثل فا ملموعلت لصخبرلء لصخلصة 

بكا حتى تلفجول جملًثل عجى لصمثجوملت لصماجوبة

يقوا لصمثجا بمل يجاو مالحظة تقدا كا ملموعة. توجله لصتالملذ صمسلعدة بثضها بثًضل حسب لصللجة. هذه فرصة صجتالملذ الستخدلا 
لصمهلرلت لصلللتلة. لصتصكلر لصنلقد :لصتثل:ن.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصبلا :مقلرنة لصمثجوملت دلخا ملموعلت لصخبرلء.

5. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. :شّلثها 
أيًضل عجى تبنا هذل لصنشلط لصلوما إن أمكن.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد كتبتا لصكعلر من لصمثجوملت لصلديدة فا كتب لصتالملذ. صقد أصبلتا جملًثل خبرلء لصلوا. من فضجكا، هنئول زمالءكا 
لصملل:رين عجى لصثما لصشلق لصذي قمتا به لصلوا

يقوا لصتالملذ بمل يجاو تهنئة لصزمالء لصملل:رين.

يقول لصمثجا مل يجاو سنتلدث فا لصدرس لصقلدا عمل تثجمنله :سنشلركه مع لصلملع. ستثمجون فا ملموعلت لصخبرلء مرة أخرى إلعدلد 
صورة ملمثة توضح مل تثجمتموه.

الصف الثالث االبتدائي

الفصل الثالث الجسم السليم والطعام الصحي
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اقرأ التعريفات التالية. اكتب عن نظامك الغذائي أو ارسم صوًرا تعبر عنه. 

نظامي الغذائي

الدرس

3

 النظام الغذائي: يشير إلى نوع الطعام الذي يتناوله الشخص بانتظام. 
ويتضمن أنواع المأكوالت التي يتناولها الشخص وكميتها.

العنصر الغذائي: يشير إلى ُمكون غذائي يمد الجسم بالطاقة، كما أنه ضروري للنمو الصحي.

1. ما نظامك الغذائي؟ اكتب قائمة بالطعام الذي تناولته باألمس ضمن نظامك الغذائي. 

الوجبات الخفيفةوجبة العشاءوجبة الغداءوجبة اإلفطار

2. فّكر في نظامك الغذائي. بناًء على القائمة التي وضعتها، اذكر الطعام المليء بالعناصر الغذائية التي تساعد جسمك على النمو الصحي.

الفصل الثالث الجسم السليم والطعام الصحي

الصف الثالث االبتدائي 68

ر في أكبر عدد من أنواع الطعام الموجود بها هذه العناصر  ابحث مع زمالئك في مجموعة الخبراء عن إجابات األسئلة التالية. فِكّ
الغذائية. 

أنا خبير

كربوهيدرات  دهون  بروتينات العنصر الغذائي الذي اخترته هو )ضع دائرة حول عنصر واحد(  

1. اشرح العنصر الغذائي الذي 
اخترته

 2. كيف تستفيد أجسامنا
من العنصر الغذائي الذي اخترته؟

3. ما الطعام الذي يحتوي على 
العنصر الغذائي الذي اخترته؟

التفكير الناقد 

التعاون
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نظرة عامة الدرس 4

ف بدلية كا درس صمرلجثة :تأما مل تا تثجمه مسبًقل :لستثرلض موضوعلت درس لصلوا. 1. لصمقدمةو :ّظِ

يقول لصمثجا مل يجاو مرحًبل بكا أيهل لصخبرلء. ها أنتا مستثد:ن صثرض لصمثجوملت عجى بلقا لصصفا؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لإلجلبة.

يقول لصمثجا مل يجاو أ:د أن يخبرنل تجملذ من كا ملموعة خبرلء بكلصلة مسلعدة لصثنلصر لصغذلئلة لصتا درستموهل فا بنلء جسمنل. صتختلر 
كا ملموعة تجملًذل :لحًدل صثرض ذصك عجلنل جملًثل. ال ملنع من أن يستثلن لصتجملذ لصذي سلتلدث بمثجوملت من بلعه.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لختللر ممعجلن عنها صلتلدثول.

يقوا لصمثجا بمل يجاو توجله ممعجا كا ملموعة إصى مقدمة لصصفا. :لصسملح صجتالملذ بتقديا لصمثجوملت، سولء عن طريق لصقرلءة أ: لصتلدث 
بشكا مبلشر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لإلنفلت إصى لصزمالء أثنلء تقديمها صجمثجوملت.

2. يقول لصمثجا مل يجاو شكًرل جزياًل عجى هذه لصثر:ض لصتقديملة لصرلئثة. صقد أحسنتا فا تمعلا ملموعلت لصخبرلء. :لآلن ستتثل:ن كا 
ملموعة من ملموعلت لصخبرلء عجى لصثما مًثل صتقديا مثجوملت عن لألطثمة لصتا تتوفر فلهل لصثنلصر لصغذلئلة. :صثما ذصك، ال بد من تفملا 

رنل مل لصمقفود بكجمة لصمجفقلت؟ مجفق. من يذّكِ

يقوا لصتالملذ بمل يجاو شرح لصمقفود بلصمجفقلت :كلصلة تفملمهل.

يقول لصمثجا مل يجاو أحسنتا. صديكا قلئمة أطثمة تلتوي عجى لصثنلصر لصغذلئلة. كا ملموعة تبلا عن صور صهذه لألطثمة :تفنع مجفًقل. 
من فضجكا، لختلر:ل عضًول من كا ملموعة صكتلبة كلصلة مسلعدة لصثنلصر لصغذلئلة فا بنلء لصلسا. سنثجق هذه لصمجفقلت حول لصصفا 

عند لالنتهلء حتى تكون هنلك فرصة صنتثجا من مجفقلت بثضنل لصبثض.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

لصمولد لصمستخدمة

خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو
تفملا مجفق يثرض أطثمة تلتوي عجى   

عنلصر غذلئلة مثلنة.
تلديد لصثنلصر لصغذلئلة لصمتولجدة فا أطثمة   

ملددة.

إعدلد ملالت :إعالنلت :غلر ذصك، إصى جلنب صور صسجع غذلئلة 
متنوعة صجفقهل. قبا بدلية لصلوا، لطجب من لصتالملذ لالنضملا 

إصى ملموعلت لصخبرلء لصتا تكونت خالل لصدرس لصعلصا.
إعدلد بالقة :لحدة صكا تجملذ مكتوب عجلهل نوع :لحد من 

لألطثمة. لستخدلا بثض لألطثمة لصمذكورة فا صصلة لصتجملذ، 
:لصصلتلملنلت :لصثنلصر لصمثدنلة :أي نوع أطثمة أخرى ذكرهل 
لصتالملذ فا بلعها. :ضع لصلجوى :لصصشلر مع بثض لصبالقلت. 

ملنع من لستخدلا بالقلت مكررة.

كربوهلدرلت  
دهون  
مثلدن  
بر:تلنلت  
فلتلملنلت  

كتلب لصتجملذ  
أقالا رصلص  
مقص  
صمغ أ: شريط الصق  
:رق مقوى أ: :رق مخاالت  

نولتج لصتثجّا

تلهلزلت لصمثجا صجدرس

لصمصردلت لألسلسلة

لصمهلرلت لصلللتلة

تثجَّا صتثما

صنع لصقرلرو
تلديد لصنتلئج :لصنتلئج لصمتوقثة.  

تثجَّا صتكون

لصتولصاو
مهلرلت لصقرلءة، :لصكتلبة، :لصتولصا   

غلر لصجصظا.
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يقوا لصمثجا بمل يجاو تشللع لصتالملذ عجى طرح لألسئجة :لختللر تالملذ صلوفر:ل كا لصجولزا صتفملا لصمجفقلت. تقسلا كا ملموعة خبرلء 
إصى ملموعلت أصغر إذل صزا لألمر، :من َثّاَ ُتتلح لصصرصة صكا لصتالملذ صجمشلركة فا تفملا لصمجفقلت.

يقول لصمثجا مل يجاو تأكد:ل من :ضع عنولن عجى مجفقلتكا :لصبدء بلصقسا لصمكتوب أ:اًل. بثد ذصك، ستثرفون أين ستضثون كا لصفور. 
تذكر:ل دعوة كا شخص فا ملموعتكا صجمشلركة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو تفملا مجفق صثرض مل تثجموه.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتلول فا أرجلء لصصفا صجتأكد من مشلركة كا لصتالملذ فا هذل لصنشلط. تثجلق لصمجفقلت فا أرجلء لصصفا مع 
تفنلصهل :فق نوع لصثنلصر لصغذلئلة. تثجلق لصمجفقلت عجى ثالثة جدرلن منصفجة. لصتأكد من أن هنلك مسلحة كلفلة تتلح صجتالملذ لصلركة 

صرؤية هذه لصمجفقلت.

3. يقول لصمثجا مل يجاو صقد أصبلتا خبرلء فا لصثنلصر لصغذلئلة حلا :جدت مثجوملت جلدة فا مجفقلتكا. دعونل نستثلن بهذه لصمثجوملت 
صنتثرف لصثنلصر لصغذلئلة لصتا صا ندرسهل. سنقوا بلالطالع عجى أعملل بثضنل لصبثض فا مثرض لصتلول صجتثجا من لصتالملذ لآلخرين، 

:ند:ن مالحظلت فا كتلب لصتجملذ. :بثدهل لنتقجول إصى صصلة "لصتثجا من زمالئا" ثا لستثد:ل صجتلول.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت :لنتظلر لصتثجلملت لألخرى.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إعالء لصتالملذ تثجلملت بخفوص مثرض لصتلول. :تخفلص من ثالث إصى أربع دقلئق صكا جزء. ثا مالصبة لصتالملذ 
بلصثودة إصى أملكنها عند لالنتهلء.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو تسللا لصمثجوملت. )سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصتولصا(.

4. يقول لصمثجا مل يجاو صدينل عنفرلن غذلئللن آخرلن، ثا بثد ذصك سنتمكن من لستخدلا كا مل تثجمنله صنتأكد ها نتبع نظلًمل صلًلل أا 
ال. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى لصفصلة لصتلصلة "لصصلتلملنلت :لصمثلدن."

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت :لنتظلر لصتثجلملت لألخرى.

يقول لصمثجا مل يجاو من لصفثب فها لصمقفود بلصصلتلملنلت :لصمثلدن. إنهل معا بلقا لصثنلصر لصغذلئلة لألخرى لصتا تثجمنلهل ال يمكن 
رؤيتهل. لقرأ:ل لصتثجلملت لصخلصة بلصصلتلملنلت :لصمثلدن. من منكا يخبرنل مل ها أ:جه لالختالف؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصرد بأفكلر.

يقول لصمثجا مل يجاو يلتلج لصلسا إصى كا من لصصلتلملنلت :لصمثلدن حتى يكون قوًيل :صلًلل. فبد:ن :جود لصصلتلملنلت :لصمثلدن قد نمرض 
:ال تستالع أجسلمنل أن تنمو بشكا طبلثا، :معجمل قمنل بتفنلف لصبالقلت فا لصدرس لألخلر، فإن لصثجملء كذصك يفنصون لألشللء صصهمهل 

بشكا أفضا. تتكون لصصلتلملنلت :لصمثلدن من مولد مختجصة. من لصضر:ري تثّرف نوع لألطثمة لصتا ينبغا أن نأكجهل حتى يكون جسمنل 
قوًيل. لنظر:ل إصى لصمخاالت لصموجودة أسصا كا تثريف. ملذل تالحظون؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصتلدث إصى زملا ملل:ر.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصسملح صجتالملذ بمشلركة مل الحظوه، ثا توضلح أنولع لصصلتلملنلت :لصمثلدن لصمختجصة :إدرلجهل فا لصمخاط. إخبلر 
لصتالملذ أن لصفور لصمتشلبهة مل ها إال بثض لألطثمة لصتا تلتوي عجى لصصلتلملنلت :لصمثلدن.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد رأيت صورة بلضة أسصا لصصلتلملنلت. :هذل يثنا أننل نلفا عجى فلتلملن ب2 من لصبلض، :هو أحد أنولع 
لصصلتلملنلت. ها لصبلض يندرج ضمن لألطثمة لصتا تلتوي عجى مثلدن؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مرلجثة لصفصلة صجبلا عن لإلجلبة.

يقول لصمثجا مل يجاو نثا، نستالع أن نلفا عجى لصصلتلملنلت :لصمثلدن من لصبلض. دعونل نجقا نظرة عجى لصمجفقلت لصتا صممنلهل. أنل 
لتسلءل، ها أضلف أي منكا بلًضل صمجفقه؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصرد عجى ذصك بثرض لصثنلصر لصغذلئلة لصمذكورة فا لصبلض.

يقول لصمثجا مل يجاو يصلد نوع :لحد من لألطثمة جسمنل بأكعر من طريقة. دعونل نرى نوًعل آخر من لألطثمة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر تجملذ صبدء لقترلح نوع من لألطثمة. ثا ياجب من لصتالملذ لصبلا عنه فا كتلب لصتجملذ :فا لصمجفقلت.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصبلا عن لصثنلصر لصغذلئلة صنوع مثلن من لألطثمة.

يقول لصمثجا مل يجاو هذل رلئع! لفتلول كتلب لصتجملذ عجى لصفصلة "صثبة لصبلا عن لصثنلصر لصغذلئلة"، ثا لقرء:ل لإلرشلدلت :لستثد:ل 
صسملع مثجوملت إضلفلة.
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ل ما تعلمته. اكتِشف معلومات عن عنصرين غذائيين لم تبحث عنهما، ثم سّجِ

التعلم من زمالئي

ما أنواع األطعمة التي تحتوي كيف يساعد جسمك؟ وصف العنصر الغذائياسم العنصر الغذائي
على هذا العنصر الغذائي؟
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ما الطعام المليء بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها؟ انظر إلى المخططات لتحصل على إجاباتك.

الفيتامينات والمعادن

الفيتامينات: مجموعة من العناصر الغذائية اللزمة لنمو صحي وتغذية جيدة. يحتاج الجسم إلى الحصول على العديد من الفيتامينات المختلفة، ولكن 
بكميات صغيرة. 

المعادن: مواد يحتاجها اإلنسان ليتمتع بصحة جيدة. فالمعادن تساعد على بناء عظام وأسنان قوية. 
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سيعطيك المعلم بطاقة بها اسم نوع واحد من أنواع الطعام، وعليك المشاركة في لعبة البحث الكتشاف أنواع 
العناصر الغذائية الموجودة في هذا الطعام.

لعبة البحث عن العناصر الغذائية

الطعام
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يقوا لصمثجا بمل يجاو بملرد قرلءة لصتجملذ صجتثجلملت، ُتثاى بالقة :لحدة صكا تجملذ.

يقول لصمثجا مل يجاو سلثما كا :لحد منكا مع زملجه لصملل:ر. كا تجملذ منكا صديه بالقة مختجصة. لعمجول سوًيل صجبلا عن لصثنلصر لصغذلئلة 
ل  لصخلصة بكا نوع من أنولع لألطثمة. لصتأكد من كتلبة كا لإلجلبلت فا كتلب لصتجملذ. إذل كلن صديكا :قت كلٍف، فلختلر:ل نوع طثلا خلّصً

بكا صجبلا عن عنفر غذلئا آخر.

يقوا لصمثجا بمل يجاو توجله لصتالملذ فا كا لالتللهلت أثنلء لصتلول فا أرجلء لصصفا. متلبثة مستوى مشلركة لصتالملذ. سلوفر هذل لألمر 
فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو صنع لصقرلر

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصبلا عن لصمثجوملت فا كتلب لصتجملذ :فا لصمجفقلت.

5. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. :شّلثها 
أيًضل عجى تبنا هذل لصنشلط لصلوما إن أمكن.

يقول لصمثجا مل يجاو شكًرل عجى لصمشلركة لصرلئثة مع زمالئكا لصلوا. :بذصك أصبلنل تالملذ قلدرين عجى مملرسة مهلرلت لصتولصا فلمل 
بلننل. لندهش بثضكا من نشلط لصبلا عن لصثنلصر لصغذلئلة. مل لصذي أدهشكا؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لالستملع إصى بثض إجلبلت لصتالملذ. :لختللر تجملذ :لحد ممن حفجول عجى لصلجوى أ: لصصشلر كأحد أنولع لألطثمة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة بثض لصنتلئج.

يقول لصمثجا مل يجاو تثرفنل لصلوا بثض لصثنلصر لصغذلئلة لصموجودة فا لألطثمة. لنتبهول جلًدل أن لصثنلصر لصغذلئلة لصتا ذكرنلهل مل ها إال 
جزء قجلا من لصثنلصر لصغذلئلة لصتا يلتلجهل لصلسا. سنستمر فا لستخدلا لصمجفقلت :بثض لصمولرد لألخرى أثنلء لصتصكلر فا تفملا 

لصمقفف :مكلن صلا بلصمدرسة.

صنع القرار
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نظرة عامة الدرس 5

ف بدلية كا درس صمرلجثة :تأما مل تا تثجمه مسبًقل :لستثرلض موضوعلت درس لصلوا. 1. لصمقدمةو :ّظِ

يقول لصمثجا مل يجاو فا لصدرس لألخلر، صقد لستثنتا بمل تثجمتموه فا ملموعلت لصخبرة صتكتشصول مدى صلة لألطثمة لصتا تتغذ:ن عجلهل. 
أ:د أن يتوصى أحد لصتالملذ إدلرة لصمنلقشة لصلوا.

يقوا لصمثجا بمل يجاو سلب عفا لألسملء الختللر أحدها صلدير لصمنلقشة.

يقول لصمثجا مل يجاو إن أسئجتنل لصلوا تد:ر حول لصثنلصر لصغذلئلة لصتا نأكجهل. إن قلئد لصمنلقشة لصلوا سلذكر عنفًرل غذلئًلل درستموه. 
صتشلركون مل تثرفونه عن هذل لصثنفر لصغذلئا بثضكا لصبثض دعونل نأخذ بثض لصوقت صجتصكلر صمرلجثة مل تثرفونه.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تخفلص :قت صجتصكلر من دقلقة إصى دقلقتلن. إخبلر لصتالملذ بأنها قلدر:ن عجى لصرجوع إصى لصمجفقلت. توجله لصتجملذ 
لصذي يدير لصمنلقشة بارح سؤلل عن كا عنفر من لصثنلصر لصغذلئلة مرة :لحدة. لختللر تجملذين أ: ثالثة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مرلجثة مل تثجموه عن لصثنلصر لصغذلئلة.

2. يقول لصمثجا مل يجاو شكًرل صمن توصى إدلرة لصمنلقشة لصلوا :صكا لصتالملذ عجى هذه لصمرلجثة لصرلئثة. :هذل سلعدنل كعلًرل فا رحجتنل فا 
لصتثرف عجى لألطثمة لصفللة لصلوا. صقد تثجمتا عن "تنل:ل كا أصولن لصاثلا" عندمل بدأتا فا تثجا لألكا لصفلا فا لصمرلحا لصدرلسلة 

لألخرى. ها يتذكر أحدكا مل لصمقفود بـ "تنل:ل كا أصولن لصاثلا"؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لسترجلع لصمقفود بـ "تنل:ل كا أصولن لصاثلا"

مجلوظة صجمثجاو كمل نلقشنل "تنل:ل كا أصولن لصاثلا" صقد بدل :لضًلل صكا لصتالملذ أن صون لصاثلا يثد علماًل مسلعًدل فا لصلفول عجى أكا 
صلا، :صكن ال يثنا ذصك أنهل لصاريقة لصوحلدة صجبلا عن لصثنلصر لصغذلئلة لصموجودة فا لصصلكهة :لصخضرل:لت؛ إذ تثد ثمرة لصبفا 

:لصمشر:ا معلصلن فا لصخضرل:لت ذلت لصجون لألبلض، غلر أنهمل يلتويلن عجى عنلصر غذلئلة هلمة.

يقول لصمثجا مل يجاو قد تبد: عبلرة "تنل:ل كا أصولن لصاثلا" سخلصة، :صكنهل تثبر عن أكا أنولع مختجصة من لصصلكهة :لصخضرل:لت. تمدنل 
أصولن لصصلكهة :لصخضرل:لت لصمختجصة بكعلر من لصصلتلملنلت :لصمثلدن لصمختجصة. هذه لصصلتلملنلت :لصمثلدن مهمة جًدل صنمو لصلسا :تقويته 

:مللربة لألمرلض ::قليتهل من لألمرلض. مل لألطثمة لصتا يمكنهل تكوين أصولن قوس قزح؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو إعالء أمعجة عجى لصخضرل:لت :لصصلكهة بأصولنهل لصمختجصة.

3. يقول لصمثجا مل يجاو سننلقش لصلوا مفاجللن مهملن صهمل عالقة بلصاثلا. سنكتشف مًثل ملذل يثنا كا نوع من هذه لألطثمة :كلف 
نختلر لصاثلا لصمنلسب. هذه لصمفاجللت ُتاجق عجى لألطثمة لصمفنثة :لصالزجة. تخضع لألطثمة لصمفنثة صبثض لصتغللرلت قبا أن تفا 

إصى لصمستهجك.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إعالء لصتالملذ أمعجة قجلجة عجى لألطثمة لصمفنثة، بمل فا ذصك لصلبوب، :لصمكر:نة لصمثجبة، :لصلجوى، :لصخضرل:لت. 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

لصمولد لصمستخدمة

خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو
لصمقلرنة بلن لألطثمة لصالزجة :لألطثمة   

لصمفنثة :لصتمللز بلنهمل.
تلديد آثلر تنل:ل لصسكريلت عجى لصلسا.  
لكتشلف بدلئا صجصلكهة :لصخضرل:لت لصالزجة.  

لألطثمة لصالزجة.  
لألطثمة لصُمفّنثة  

كتلب لصتجملذ  
أقالا رصلص  
مقص  
:رق مخاالت  
مالحظلت الصقة  

لصمصردلت لألسلسلةنولتج لصتثجّا

لصمهلرلت لصلللتلة

تثجَّا صتثرف

لصتصكلر لصنلقدو
تلديد لصمثجوملت لصمتثجقة   

بلصموضوع.
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لصتمللز بلن لصلجوى لصمنزصلة مقلبا لصلجوى لصمفنثة. يمكن تفنلع بثض لصجلوا. إعالء لصتالملذ أمعجة عجى لصجلوا لصمفنثة، معا لصسلق، 
أ: لصجلوا لصمدخنة، أ: لصجلوا لصممجلة. لصمقلرنة بلن هذه لصجلوا لصمفنثة :لصجلوا لصالزجة.

يقول لصمثجا مل يجاو يثالنل لصاثلا لصمفنع مزيًدل من إمدلدلت غذلئلة آمنة :بأسثلر مثقوصة. أحد علوب لألطثمة لصمفنثة أنهل ُيضلف 
إصلهل لصسكر، :من َثّاَ تصقد لصثنلصر لصغذلئلة لصتا تلتلجهل أجسلمنل. عندمل نأكا تصلحة، فإن لصتصلحة تكون بهل سكريلت طبلثلة، كمل أن 
قشرة لصتصلحة تلتوي عجى كعلر من لصثنلصر لصغذلئلة. :صكن عند مثلصلة لصتصلح، ُتزلل لصقشرة :ُيضلف لصمزيد من لصسكر. :بنلًء عجى ذصك، 

فا رأيكا أي لألطثمة تثد صللة أكعر ألجسلمنل؟ أيهمل صلا، لصتصلحة أا عفلر لصتصلح لصموجود فا عبوة؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقول لصمثجا مل يجاو كالهمل قد يكون صلًلل :صكن فا هذل لصمعلل، فإن ثمرة لصتصلح تلتوي عجى عنلصر غذلئلة أكعر :سكريلت أقا. بثض 
لألطثمة لصمفنثة قد ُتضلف إصلهل عنلصر غذلئلة. تلتوي لصكعلر من لصلبوب عجى لصصلتلملنلت، :بذصك تكون صللة. صلس بلصضر:رة أن تكون 

كا لألطثمة لصمفنثة غلر صللة، صكننل بللجة إصى توخا لصلذر أثنلء تثّرف ملتوى لصاثلا لصمثجب لصذي نتنل:صه. دعونل نصكر فا خبرلتنل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو مشلركة لصتالملذ فى نقلش حول لألسئجة لصتلصلةو
مل نوع لألطثمة لصمفنثة لصتا تأكجهل بشكا منتظا؟ صنذكر مًثل لألطثمة لصتا توضع فا صنلديق أ: لصتا ُتغجف أ: توضع فا   

عبولت أ: أكللس.
مل أنولع لألطثمة لصمفنثة لصتا تلتوي عجى كعلر من لصسكر؟  
مل أضرلر تنل:ل لصكعلر من لألطثمة لصمفنثة؟  

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصرد عجى لألسئجة لصتا ُتارح أثنلء لصمنلقشة.

4. يقول لصمثجا مل يجاو لفتلول كتلب لصتجملذ عجى لصفصلة "حسلب نسبة لصسكريلت" :لقرء:ل لإلرشلدلت. ثا لنتقجول إصى لصزملا لصملل:ر 
:لبتسمول عند لالستثدلد صجبدء.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مرلجثة لإلرشلدلت.

يقول لصمثجا مل يجاو مل ستبدأ:ن بقرلءته هو نص يلتوي عجى مثجوملت من يوضح صنل مل لصمقفود بلصنص لصذي يلتوي عجى مثجوملت؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر تجملذ أ: تجملذين صجمشلركة فا لصتوضلح.

يقول لصمثجا مل يجاو نثا هذه بثض لصلقلئق لصتا ستسلعدنل بشكا أكبر صتثّرف نسبة لصسكر لصموجود فا لصلسا. إن لالسترلتلللة لصتا 
ستسلعدنل فا فها مل نقرأه ها مثرفة لصلقلئق لصتا يلب لصبلا عنهل. فا نهلية لصفصلة قلئمة من لصلما يلب إكملصهل. هذه ها 

لألسبلب. أكمجول لصمخاط بذكر أثر ذصك عجى لألجزلء لصمختجصة من لصلسا.

يقوا لصمثجا بمل يجاو قرلءة لصنص شصهًلل عجى لصتالملذ أ: تشلثلها عجى لصقرلءة فا ملموعلت صغلرة. :يلدد نموذًجل صتجملذ يكما لصلمجة 
لأل:صى، ثا بثد ذصك لختللر تالملذ يكمجون لصعالث لألخلرة مع زملا ملل:ر. :لصتلول فا أرجلء لصصفا :مسلعدة لصتالملذ عند لصللجة. 

:مرلجثة لإلجلبلت لصفلللة عجى لصلما. سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصتصكلر لصنلقد.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة :إكملل لصلما

5. يقول لصمثجا مل يجاو نلن نثرف أن مثظا لصسكريلت غلر مصلدة. بمل أننل ال نستالع لستبثلد كا لألطثمة لصمفنثة من :جبلتنل لصغذلئلة، 
فمل لصذي يمكن فثجه صزيلدة كملة لصثنلصر لصغذلئلة :لصلد من كملة لصسكريلت فا لألطثمة لصتا نستهجكهل؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصرد بأفكلر :تللرب سلبقة.

يقول لصمثجا مل يجاو بلصابع، نستالع أكا لصاثلا لصالزج :لختللر لألطثمة لصمفنثة بكا حرص. إن لألطثمة لصالزجة ال تخضع ألي 
عمجللت تفنلع :ُتبلع طلزجة معا لصصلكهة :لصخضرل:لت. بإمكلننل لصلد من كملة لصسكر لصمضلف فا نظلمنل لصغذلئا مع لألطثمة لصالزجة، 

كمل نستالع أن نزيد من لصثنلصر لصغذلئلة لصتا نستهجكهل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إجرلء نقلش عن تنل:ل لصصلكهة :لصخضرل:لت. :طرح لألسئجة لصتلصلةو
ها يزرع أي منكا لصصلكهة :لصخضرل:لت فا لصمنزل؟ مل نوع هذه لصصلكهة :لصخضرل:لت لصتى تزرعوهل؟  
من أين تشتري علئالتكا لصصلكهة :لصخضرل:لت؟  
مل ها لصخللرلت لصفللة إذل صا تتوفر لألطثمة لصالزجة لصمفنوعة ملجًلل؟  

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصرد بأفكلر :تللرب.

6. يقول لصمثجا مل يجاو تنمو لصصلكهة :لصخضرل:لت فا مولسا ملددة من لصسنة. ال تتوفر دلئًمل هذه لألطثمة لصالزجة صجشرلء من لصسوق. 
من يثرف كلف نشتري لصصلكهة أ: لصخضرل:لت فا غلر موسمهل؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقول لصمثجا مل يجاو بلصابع، نستالع شرلء لصمنتللت لصملمدة :لصمثجبة. يمكن شرلء فلكهة :خضرل:لت غلر ملجلة. :بلصابع يمكننل زرلعة 
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اقرأ المعلومات عن السكريات، ثم أكمل الجدول الموجود أسفل النص بذكر التأثير الممكن حدوثه في كل حالة من الحاالت 
الموضحة به.

حساب نسبة السكريات

باألنشطة  للقيام  اللزمة  الطاقة  علي  للحصول  السكريات  بعض  إلي  الجسم  يحتاج 
اليومية مثل المذاكرة والمشي وممارسة الرياضة.

 إذا تناولت سكريات بنسبة أعلى من التي يحتاجها الجسم إلمداده بالطاقة، فسيخزن 
الجسم هذه الطاقة ليستخدمها في وقت الحق.

وبمرور الوقت، قد ُيؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية في وزن جسمك. كما أن تناول 
تفوق  السكريات  من  كمية  تناول  إن  وعصبًيا.  قلًقا  يجعلك  مفرط  بشكل  السكريات 
حاجتك ُيعرض قلبك لألمراض ويمكن أن ُيلِحق به الضرر بمرور الوقت. كما أن تناول 

كميات كبيرة من السكريات يضر األسنان ويصيبها بالتسوس.

الدرس

5

التأثيرالسبب

السبب: يمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من السكريات في
القلب.

التأثير:

السبب: يمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من السكريات في
الحالة المزاجية.

التأثير:

السبب: يمكن أن يؤثر تناول كميات كبيرة من السكريات في 
األسنان. 

التأثير:

السبب: يمكن أن يؤثر تناول كميات من السكريات أكبر من 
التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة. 

التأثير:

التفكير الناقد
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فلكهتنل :خضر:لتنل بأنصسنل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصرد بأفكلر :تللرب.

يقول لصمثجا مل يجاو منذ قر:ن :مفر ُتلصف لصصلكهة. لرفثول لإلبهلا إصى أعجى إذل شلركتا فا تلصلف لصصلكهة أ: لصخضرل:لت.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو رفع لإلبهلا إصى أعجى.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إذل كلنت هنلك تلربة ألحد لصتالملذ فا تلصلف لصصلكهة أ: لصخضرل:لت، فلختر تجملًذل أ: تجملذين صشرح هذه لصتلربة.

يقول لصمثجا مل يجاو هلل نقرأ قفة يلسملن أخت رشلد. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "تنل:ل :جبة خصلصة"

يقوا لصمثجا بمل يجاو توضلح لإلرشلدلت عند لصللجة لصسملح صجتالملذ بلصقرلءة بشكا منصرد. ثا تثديا إرشلدلت لصقرلءة صتشما كا لصزمالء 
أ: ملموعلت صغلرة، :ذصك بنلء عجى قدرلت لصتالملذ.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لصلقلئق ::ضع دلئرة حول لصلقلئق لصمهمة منهل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتلول فا أنللء لصصفا بلنمل يثما لصتالملذ. منلقشة لصتالملذ، :بثد لالنتهلء من قرلءة لصفصلة. يارح أسئجة تقلس 
مدى فها لصتالملذ، بمل فا ذصك لألسئجة لصتلصلة. توجله لصتالملذ صذكر لصدالئا فا لصنص لصتا ُتثزز إجلبلتها.

كلف ُيلصف لصاثلا؟  
مل فلئدة لألطثمة لصملصصة صك؟  
مل فولئد لألطثمة لصملصصة لصتا ُتملزهل عن لألطثمة لصالزجة؟  

مجلوظة صجمثجاو فكر فا توسلع نالق لصتلربة لصتثجلملة هذه عجى شكا تلربة عمجلة صتلصلف لصصلكهة :لصخضرل:لت فا لصمدرسة فا حلصة 
توفر بثض لصوقت؛ صلتسنى صجتالملذ مملرسة مهلرة عجملة صجمالحظة لصدقلقة، :ذصك بوصف لصصلكهة :رسمهل فا نقلط مختجصة فا عمجلة 

لصتلصلف.

7. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. :شّلثها 
أيًضل عجى تبنا هذل لصنشلط لصلوما إن أمكن.

يقول لصمثجا مل يجاو مذها! صقد تثجمنل لصكعلر عن لصثنلصر لصغذلئلة. دعونل نصكر فا لصسبب لصذي يلثا لصصلكهة أ: لصخضرل:لت لصملصصة 
خللًرل صللًلل ألطثمة لصمقفف. مل بثض مزليل عرض لألطثمة لصملصصة؟ صلجتصت كا منكا إصى زملجكا لصملل:ر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة مزليل لألطثمة لصملصصة مع لصزملا لصملل:ر.
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اقرأ القصة، ثم ضع دائرة حول الحقائق المهمة المذكورة في القصة.

تناول وجبة خفيفة

تتحدث ياسمين مع والدتها في المطبخ وهي تأكل وجبة خفيفة بعد اللعب مع أصدقائها في الخارج. 

قالت ياسمين: "يا أمي، شكًرا لِك على إعداد وجبة خفيفة لي، فأنا جائعة جّدا." 

استدارت األم من أمام الموقد لتتحدث مع ياسمين. وقالت: "من الضروري أن يحصل جسمك على الطاقة مجدًدا بعد اللعب. أعرف أنها واحدة من الوجبات 
الخفيفة المفضلة لديِك."

أجابت ياسمين: "نعم، أحب تناول الفاكهة المجففة التي نحضرها سوّيا. وأعلم أنها صحية ومفيدة ألننا أعددناها بأنفسنا." وأضافت قائلة وهي تأكل التين 
المجفف: "فعندما نجفف التين في الشمس، يفقد الماء الذي بداخله ولكنه يحتفظ بالعناصر الغذائية التي نحتاجها."

ضحكت األم وتذكرت مدى سعادتها عندما كانت تجفف الفاكهة مع ياسمين ورشاد، ثم قالت: " أجل، الفاكهة المجففة ذات مذاق لذيذ ألنها طبيعية، وال 
ُيضاف إليها سكريات، ولهذا فهي وجبة صحية. واآلن بعد أن انتهيِت من تناول وجبتك الخفيفة، هل ستبحثين عن أخيِك؟ إنه يريد أن يريِك اللوحة التي 

انتهى منها."

غادرت ياسمين منضدة الطعام، وقالت:" حسًنا يا أمي. هل يمكنني أخذ بعض الفاكهة المجففة لرشاد أيًضا؟"

ََ

ََ
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نظرة عامة الدرس 6

ف بدلية كا درس صمرلجثة :تأما مل تا تثجمه مسبًقل :لستثرلض موضوعلت درس لصلوا. 1. لصمقدمةو :ّظِ

يقول لصمثجا مل يجاو صقد تثرفنل فا لصدرس لألخلر عجى كلصلة عما خللرلت صللة فا لصاثلا لصذي نأكجه. : تلدثنل كذصك عن عولقب لإلفرلط 
فا تنل:ل لصسكريلت. دعونل نرلجع مل تثجمنله عن لصوجبلت لصخصلصة بإصقلء نظرة فلحفة عجلهل. أ:اًل، شلرك مع زملا ملل:ر :جبلتك لصخصلصة 

لصمصضجة لصتا تلب أن تأكجهل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها مع لصزملا لصملل:ر.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد لستمثت إصى خللرلت أطثمة صللة كعلرة. هنلك لصكعلر من لصوجبلت لصتا نلب أن نأكجهل، :صكنهل غلر صللة. 
بلصتثل:ن مع زملجكا، لكتبول فا بالقة صغلرة لسا :جبة خصلصة :لحدة تلبون أكجهل

يقوا لصمثجا بمل يجاو إعالء بالقة فهرسة :لحدة صكا لثنلِن من لصتالملذ.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو كتلبة أسملء لصوجبلت لصخصلصة عجى بالقلت.

يقول لصمثجا مل يجاو سنضع لصبالقلت بلصترتلب بدًءل من لصوجبلت ذلت لصقلمة لصفللة لألقا حتى لصقلمة لصفللة لألكبر. عجى كا ملموعة 
رسا خط يوضح ترتلب :جبلتكا لصخصلصة. ال بد من :جود سبب مناقا فا ترتلب :جبلتكا لصخصلصة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تقسلا لصتالملذ إصى ملموعلت تتكون من سبثة إصى عشرة تالملذ صرسا خط متفا عجى أرضلة لصصفا :ترتلب 
لصوجبلت لصخصلصة عجى هذل لصخط من لصوجبلت ذلت لصقلمة لصفللة لألقا حتى لصقلمة لصفللة لألكبر. :هنلك خللر آخر :هو إعالء كا لثنلن 

من لصتالملذ جزًءل من شريط الصق صجفق لصبالقلت عجى لصخط عجى لصللئط. صنف لصارف لأل:ل من لصخط صجوجبلت ذلت لصقلمة لصفللة 
لألقا :لصارف لآلخر صجوجبلت ذلت لصقلمة لصفللة لألكبر. سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصتصكلر لصنلقد.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو :ضع لصبالقلت )أسملء لصوجبلت لصخصلصة( عجى لصخط لصمتفا مع ذكر لصسبب :رلء هذل لصترتلب.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد أظهرتا لصكعلر من لصتصكلر لصنلقد خالل لصمنلقشلت. فا لصلقلقة، صقد لستخدمتا لصثديد من لصمهلرلت لصلللتلة فا 
هذل لصنشلط. صقد قلرنتا بلن كعلر من خفلئص هذه لألطثمة :تمجكون لصدصلا صدعا مناقكا. صقد رأيت نوًعل من لالحترلا فا صغة حولركا 

:لختالفكا مع زمالئكا. لآلن نلقشول مع لصزملا لصملل:ر مل لصذي يلدد مل إذل كلنت أي :جبة خصلصة صللة أا ال.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها مع لصزملا لصملل:ر.

التفكير الناقد

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

لصمولد لصمستخدمة

خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو
تصسلر لصمثجوملت لصغذلئلة لصموجودة عجى عبولت   

لألطثمة.
لستخدلا لصمثجوملت لصغذلئلة لصموجودة عجى   

مجفق لصثبوة صتلديد مدى صلة لصاثلا.

إحضلر أطثمة مثجبة صديهل قلمة غذلئلة، إن أمكن. تدريب 
لصتالملذ عجى قرلءة لصمجفقلت إصى جلنب لصمجفقلت لصمذكورة 

فا كتلب لصتجملذ.
إعدلد مخاط بعالثة أعمدة بلصثنل:ينو أرى – أفكر – أتسلءل.

لصسثرلت لصلرلرية  
رسا تخالاا  
لصمكونلت  
مجفق لصثنفر لصغذلئا  
لصنسبة لصمئوية )%( صجقلمة   

لصغذلئلة لصلوملة
حفة لصصرد  

كتلب لصتجملذ  
أقالا رصلص  
أقالا تجوين  
بالقلت فهرسة  
:رق مخاالت  
لصثديد من لألطثمة لصمثجبة بهل   

مجفقلت توضح لصثنلصر لصغذلئلة

نولتج لصتثجّا

تلهلزلت لصمثجا صجدرس

لصمصردلت لألسلسلة

لصمهلرلت لصلللتلة

تثجَّا صتثرف

لصتصكلر لصنلقدو
توضلح طرق لصتصكلر.  

تثجَّا صتكون

لصتولصاو
مهلرلت لصقرلءة، :لصكتلبة، :لصتولصا   

غلر لصجصظا.
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يقوا لصمثجا بمل يجاو لستخدلا عفّا لألسملء فا بدلية لصمنلقشة الختللر تجملذ، ثا لصسملح صها ببدء لصمشلركة لصسريثة مع زملا ملل:ر. 
تسللا لصرد:د بلنمل يوضح لصتالملذ مل لصذي يلدد أن هذه لصوجبة صللة. لصلفول عجى مولفقة لصصفا صجتثرف عجى أن هذه لصوجبة 

صللة، معا لألطثمة لصتا تلتوي عجى قجلا من لصسكريلت :لصدهون، :لألطثمة لصتا تلتوي عجى كعلر من لصصلتلملنلت، :لألطثمة لصتا تلثجك 
تشثر بلصرلحة :غلر ذصك.

2. يقول لصمثجا مل يجاو أنل فخور جًدل بمل تثجمتموه عن أهملة لصاثلا لصفلا. كمل ذكرتا، كعلر من لصوجبلت لصخصلصة لألكعر صلة تكون 
طلزجة :ال تكون مثجبة، :منهل عجى سبلا لصمعلل لصصلكهة، :لصخضرل:لت لصالزجة. عجلنل أن نتوخى لصلذر عند لختللر لألطثمة لصمثجبة. عند 

لصتلدث عن لألطثمة لصمثجبة، هنلك سؤلل يرل:دناو مل ملتوى هذه لألطثمة لصمثجبة؟ فا رأيكا كلف يمكننل لصتثرف عجى ملتوى هذه 
لألطثمة لصمثجبة؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقول لصمثجا مل يجاو إنه إجرلء ر:تلنا يلدث علدة فا تفنلع لصاثلا صلخبرنل عن ملتوى لصثجبة. هلل بنل نجقا نظرة عجى ز:ج من لصمجفقلت 
لصموضح عجى لألطثمة لصمثجبة. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى لصفصلة "ملتويلت لصثبوة"، ثا لنظر:ل إصى لصفورتلن جلًدل، :تلبثونا :أنل أقرأ 

لإلرشلدلت.

مجلوظة صجمثجاو تتملشى هذه لصفصلة مع لصفصلة لصتلصلة فا كتلب لصتجملذ بثنولن "أرى – أفكر – أتسلءل". تأكد أن لصتالملذ قلدر:ن عجى 
لصتنقا بلن لصفصلة لصتا تلتوي عجى صور :لصفصلة لصماجوب فلهل كتلبة لصمالحظلت.

يقرأ لصمثجا بفوت علٍلو لنظر إصى لصمجفق لصموجود عجى عبوتا لصاثلا. :لكتب مل ترله :مل تصكر فله، مل تتسلءل عنه 
فا لصفصلة لصتلصلة.

يقول لصمثجا مل يجاو أ:ل خاوة فا لإلرشلدلت ها كتلبة لصمالحظلت عجى لصمجفقلت. ملذل تر:ن؟ تلدثول مع زملا ملل:ر عن كا لألشللء 
لصتا الحظتموهل فا لصمجفقلت. سلجول أفكلركا فا صند:ق "أرى..." فا لصفصلة لصتلصلة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو منلقشة :تسللا لصمالحظلت.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتلول فا أرجلء لصصفا :مسلعدة لصتالملذ عند لصللجة. لصتأكد من أن لصتالملذ سلجول مل رأ:ه :صلس مل لستنتلوه. 
بثد أن ينها لصتالملذ لصتسللا، ُتارح أسئجة عجى لصثديد من لصتالملذ صمشلركة مالحظلتها :تسللجهل عجى مخاط لصصفا لصدرلسا لصمقسا 

"أرى – أفكر – أتسلءل".

ل يثبر عنه لصمجفق عن  يقول لصمثجا مل يجاو أحسنتا. أمل لصخاوة لصتلصلة، فها تسللا رأيكا عن هذه لصمجفقلت. تثبر لستدالالتكا عّمَ
لصاثلا لصموجود دلخا لصثبوة. عجى سبلا لصمعللو أعتقد أن مذلقهل غلر صذيذ ألنهل ال تلتوي عجى سكريلت. تلدثول مع زملا ملل:ر عن كا 

لألشللء لصتا الحظتموهل فا لصمجفقلت. سلجول أفكلركا فا صند:ق أنل "أفكر فا...".

يقوا لصتالملذ بمل يجاو منلقشة :تسللا لالستنتلجلت.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تلملع أفكلر لصتالملذ :تسللا لستدالالتها فا لصثمود "أفكر فا" لصخلص بمخاط لصصفا.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد سمثت لستنتلجلتكا لصرلئثة لصمبنلة عجى تللربكا. :صجنل إصى لصخاوة لألخلرة، :ها تسللا تسلؤالتكا لصتا 
تخص هذه لصمجفقلت. هذه لألسئجة لصتا طرحتموهل تتثجق بلصمجفقلت. تلدثول مع زملا ملل:ر عن كا تسلؤالتكا لصتا تخص لصمجفقلت. 

:سلجول أفكلركا فا صند:ق "أنل أتسلءل...".

يقوا لصتالملذ بمل يجاو منلقشة لألسئجة :تسللجهل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو تسللا لألسئجة تلت عمود "أتسلءل" فا مخاط لصصفا.

3. يقول لصمثجا مل يجاو صقد طرحتا أسئجة رلئثة. دعونل نكتشف هذه لصمجفقلت صنرى إن كنل نستالع لإلجلبة عن بثض هذه لألسئجة. 
لنظر:ل جلًدل إصى لصفورة لأل:صى فا صصلة "ملتويلت لصثبوة". سأطرح عجلكا بثض أسئجة تتثجق بذصك.

مجلوظة صجمثجاو بلنمل يتثرف لصتالملذ عجى مجفقلت لصثبوة خالل لصدرس، سلا لإلجلبلت عن أي أسئجة مذكورة فا مخاط لصصفا.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إدلرة منلقشة تتضمن أسئجة كلآلتاو
أين نلد ملتويلت لصمنتج؟ مل لسمه؟  
مل لألطثمة لصتا يلتوي عجلهل هذل لصمنتج؟  
مل مكونلت هذل لصاثلا لصمثجب؟  

أحد مكونلت هذل لصمنتج لصمذكورة فا قلئمة لصمكونلت مصفجة بلن قوسلن، عجى سبلا لصمعلل مكون لصدقلق لصمخفب "دقلق لصقمح، 
لصنللسلن، لصعللملن، لصريبوفالفلن، لصصوصلك أسلد".

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقول لصمثجا مل يجاو شكًرل عجى مشلركتكا بكا لصمالحظلت عن مكونلت لصمنتللت. إن كعلًرل من لألطثمة لصمثجبة لصتا نأكجهل تلتوي عجى 

الفصل الثالث الجسم السليم والطعام الصحي

الصف الثالث االبتدائي 74

انظر إلى الملصق الموجود على عبوتي الطعام. واكتب ما تراه وما تفكر فيه، ما تتساءل عنه في الصفحة التالية.

محتويات العبوة
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كعلر من لصمكونلت. إن لصمكونلت تكون مرتبة بشكا يسلعد لصنلس فا تثّرف مل يأكجونه. فا رأيكا، مل لصاريقة لصتا ُترتب بهل لصمكونلت عجى 
لصمجفقلت؟ شلرك أفكلرك مع زملا ملل:ر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها مع لصزملا لصملل:ر.

يقول لصمثجا مل يجاو ها يثتقد أي منكا أن لصمكونلت مرتبة بنلًء عجى كملتهل؟ هذل صللح. إن لصمكونلت مرتبة بنلًء عجى كملتهل. أ:ل مكون 
مذكور هو لصمكون لصرئلسا صجسجثة بلنمل يمعا لصمكون لألخلر أقا كملة فا لصسجثة. لنظر:ل مرة أخرى إصى لصفورة فا كتلب لصتجملذ. مل 

أكعر ملدة مكونة صهذه لألطثمة لصمثجبة؟ مل لصمكون لصمضلف بأقا كملة؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقول لصمثجا مل يجاو لنظر:ل إصى لصمربع لصموضح عجى لصمجفق. هنلك مثجوملت جديدة هنل تتضمن لصثديد من لألرقلا. لنظر:ل جلًدل إصى 
لصفورة لأل:صى. سأطرح عجلكا بثض أسئجة تتثجق بذصك.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إدلرة منلقشة عن مجفق تتضمن أسئجة كلآلتاو
مل هذل؟  
مل نوع لصمثجوملت لصتا ستتمكن من مثرفتهل؟  
مل كملة لصوجبة لصتا نتنل:صهل؟  
مل عدد لصسثرلت لصلرلرة لصموجودة؟ برأيكا، ملذل ُيقفد بلصسثر لصلرلري؟  
مل كملة لصفوديوا/لصكوصلستر:ل/لألصللف/لصدهون لصموجودة فا هذل لصاثلا؟  

4. يقول لصمثجا مل يجاو ها تثجمتا كلصلة تثرف ملتوى لصاثلا لصموجود فا لصثجبة :كملته من لصمجفق؟ تسلعدنل هذه لصمثجوملت فا عما 
خللرلت صللة، :صكن إذل كلنت لصمثجوملت كعلرة، فقد تولجه صثوبة فا مثرفة لصمثجوملت لصمهمة. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "قرلءة 

لصمثجوملت لصغذلئلة". لقرأ:ل لإلرشلدلت بمصردكا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت.

يقول لصمثجا مل يجاو نلن ننظر إصى مجفق لصاثلا لصمثجب. يبلن هذل لصمخاط خاولت قرلءة مثجوملت عن لصثنلصر لصغذلئلة. هلل نرى مل 
يمكننل أن نتثّرفه من لصمجفق من هذل لصاثلا. إن حلا لصوجبة هو كملة لصاثلا لصذي يتنل:صه شخص فا :جبة :لحدة. أ:اًل، مل حلا لصوجبة 

لصتا نتنل:صهل؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة لصمالحظلت.

يقول لصمثجا مل يجاو نثا علدة مل يكون حلا لصوجبة أقا بكعلر من لصثبوة كلمجة. سنبلا عن عدد لصسثرلت لصلرلرية فا لصوجبة لصولحدة. 
عدد لصسثرلت لصلرلرية هو كملة لصالقة فا لصوجبة لصولحدة صجاثلا لصمثجب. أحللًنل يذكر لصمجفق صصظ لصالقة بداًل من لصسثرلت لصلرلرية. 

لرفثول لإلبهلا إصى أعجى عندمل تثعر:ن عجى لصسثرلت لصلرلرية فا لصمجفق.

يقوا لصمثجا بمل يجاو يشلر لصمثجا إصى لصسثرلت لصلرلرية عجى لصخرياة بثدمل يمنح لصتالملذ بثض لصوقت صجنظر فلهل.

يقول لصمثجا مل يجاو لصخاوة لصعلصعة ها نسبة )%( لصقلمة لصغذلئلة لصلوملة. :هذل يوضح صنل كملة كا عنفر غذلئا فا لصوجبة لصولحدة. عجى 
أن يكون ملموع نسبة كا لصثنلصر لصغذلئلة خالل لصلوا هو 100% دعونل نصكر بلصمقفود بذصك.

مجلوظة صجمثجاو ال يلتلج لصتالملذ إصى فها لصمصهوا لصلسلبا صجنسب لصمئوية صتثّرف هذل لصمصهوا لصتابلقا :لصقللا بهذل لصنشلط.

يقوا لصمثجا بمل يجاو عرض مخاط مئلت كبلر. :توضلح أن هذل لصمخاط يمكن لالستثلنة به فا تثرف كملة كا عنفر غذلئا ينبغا 
لصلفول عجله يومًلل 100 ها لصنسبة لصمستهدفة فا لصلوا.

يقول لصمثجا مل يجاو لرفثول أيديكا إذل كنتا ترغبون فا لصمشلركة بمل تثرفونه عن نسبة لألصللف لصتا تلتوي عجلهل هذه لصوجبة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستدعلء من يرفع يده من لصتالملذ. صتجوين 13 مربًثل من مخاط لصمئلت. توضلح كلف يسلعدنل ذصك عجى مثرفة 
إجملصا لصكملة لصتا ينبغا أن نلفا عجلهل يومًلل عند تنل:صنل :جبة من هذل لصاثلا.

يقول لصمثجا مل يجاو مل لصذي يوضله لصمخاط فلمل يخص لصكملة لألقا؟ مل لصذي يوضله لصمخاط فلمل يخص لصكملة لألعجى؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر تالملذ ممن يرفثون أيديها صإلجلبة حتى يذكر أحد لصتالملذ لإلجلبة لصفلللة )من نسبة 5% أ: أقا تثد 
منخصضة، :من نسبة 20% أ: أكعر تثد نسبة علصلة(.

يقول لصمثجا مل يجاو أحسنتا. سننظر إصى منتفف لصمجفق. ملذل تالحظون فا هذه لصثنلصر لصغذلئلة؟
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يقوا لصمثجا بمل يجاو لستخدلا عفّا لألسملء الختللر لصتالملذ حتى تذكر لإلجلبة لصفلللة. )يلب لصلد من تنل:ل تجك لصثنلصر لصغذلئلة؛ 
ألنهل قد تكون غلر صللة(.

يقول لصمثجا مل يجاو أحسنتا نثا إنه من لصمها جًدل تلديد كملة لصثنلصر لصغذلئلة لصموجودة فا لصاثلا لصذي نأكجه نريد أن تكون هذه 
لصنسب منخصضة ، 5% أ: أقا. إن لصدهون ها أحد لصثنلصر لصغذلئلة لصتا سبق أن تثرفنل عجلهل. ها نسبة لصدهون فا هذل لصاثلا علصلة أا 

منخصضة؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر تالملذ ممن يرفثون أيديها صإلجلبة حتى يذكر أحد لصتالملذ لإلجلبة لصفلللة. )إن نسبتهل أقا من 5%، :من 
َثّاَ فها منخصضة(.

يقول لصمثجا مل يجاو إن لصخاوة لألخلرة ها أسصا لصمجفق. مل نوع لصثنلصر لصغذلئلة لصمدرجة هنل؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستخدلا عفّا لألسملء الختللر لصتالملذ حتى يذكر أحد لصتالملذ لإلجلبة لصفلللة )لصصلتلملنلت(.

يقول لصمثجا مل يجاو هذه ها لصصلتلملنلت لصفللة لصتا يلب أن نضمن لصلفول عجلهل يومًلل. تسلعدنل هذه لصصلتلملنلت فا لصلصلظ عجى 
صلة أجسلمنل :منلهل لصقوة. مل لصثنفر لصغذلئا لصموجود بكملة أكبر فا هذل لصمنتج؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لإلجلبة عن لألسئجة مع تقديا لألدصة من لصمجفقلت.

5. يقول لصمثجا مل يجاو صقد جلء د:ركا فا قرلءة لصثديد من لصمجفقلت ثا تلديد خللر لصاثلا لصفلا. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة 
"إجرلء مقلرنة بلن منتللت مختجصة صلبوب لإلفالر" : لقرء:ل لإلرشلدلت بمصردكا ثا لتبثول هذه لإلرشلدلت.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت لصولردة فا كتلب لصتجملذ :لتبلعهل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو منح لصتالملذ :قًتل صتسللا لصمثجوملت عجى لصمخاط. تذكلر لصتالملذ أن بإمكلنها لصرجوع إصى مخاط "كلصلة قرلءة 
لصمثجوملت لصغذلئلة" إذل لحتلجول إصى ذصك. :لصتلول فا أرجلء لصصفا أثنلء عما لصتالملذ صمسلعدتها إذل كلنول يولجهون صثوبلت.

يقول لصمثجا مل يجاو عندمل تنتهون، من فضجكا شلركول عمجكا مع زملا ملل:ر. ها توصجتا إصى نصس لألفكلر، أا أن أفكلركا مختجصة؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها مع لصزملا لصملل:ر.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتلول فا أرجلء لصصفا أثنلء عما لصتالملذ صمثرفة مل إذل كلن هنلك لصمزيد من لألسئجة لصمار:حة. إجرلء منلقشة بثد 
لنتهلء لصتالملذ من لإلجلبة عن لألسئجة عن لصاريقة لصتا رتبول بهل لصلبوب. لصتأكد من أن لصتالملذ صديها سبب مناقا بنلًء عجى مجفق 

لصثنلصر لصغذلئلة لصذي يدعا إجلبلتها. سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصتولصا.

6. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. :شّلثها 
أيًضل عجى تبنا هذل لصنشلط لصلوما إن أمكن.

يقول لصمثجا مل يجاو صقد لكتشصنل لصلوا كلف نتثرف عجى ملتوى لصاثلا لصمثجب من لصمجفق. صقد لستخدمتا هذه لصمثجوملت صتسلعدكا فا 
لتخلذ قرلر بشأن منتللت حبوب لإلفالر لألكعر صلة ألكجهل. :فا ختلا لصلوا، ستستثرضون مخاط "أرى-أفكر-أتسلءل" لصذي أكمجتموه 

فا كتلب لصتجملذ. ثا تقرأ:ن لألسئجة :تسلجون لإلجلبلت لصتا تثرفونهل. :أخلًرل شلركول لإلجلبلت مع زملا ملل:ر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مرلجثة مخاالت "أرى-أفكر-أتسلءل"، :تسللا لإلجلبلت :مشلركتهل مع زملا ملل:ر.

يقول لصمثجا مل يجاو شكًرل عجى ملهودكا لصرلئع لصلوا. سنتثرف لصلوا عجى علدة أخرى مهمة صجلصلظ عجى لصفلة.
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انظر إلى العناصر الغذائية الملصقة على علب الحبوب الثالث. اكتب كمية العناصر الغذائية في المخطط، ثم أجب عن 
األسئلة.

إجراء مقارنة بين منتجات مختلفة لحبوب اإلفطار

المعلومات الغذائية
10 حصص طعام في الكيس الواحد

40 جمكمية حصة الفرد
الكمية لكل حصة

165السعرات الحرارية
% القيمة الغذائية اليومية

مجموع الدهون 1 جم

صوديوم 234 مجم

مجموع السكريات 14 جم

بروتين 1 جم

28%فيتامين د 

14%حديد

21%فيتامين أ

35%فيتامين ب 6

35%فيتامين ب 12

0%ماغنسيوم

14%زنك

المعلومات الغذائية
10 حصص طعام في الكيس الواحد

40 جمكمية حصة الفرد
الكمية لكل حصة

122السعرات الحرارية
% القيمة الغذائية اليومية

مجموع الدهون 1 جم

صوديوم 210 مجم

مجموع السكريات 8 جم

بروتين 4 جم

11%فيتامين د

55%حديد

44%فيتامين أ

44%فيتامين ب 6

100%فيتامين ب 12

22%ماغنسيوم

28%زنك

المعلومات الغذائية
10 حصص طعام في الكيس الواحد

40 جمكمية حصة الفرد
الكمية لكل حصة

143السعرات الحرارية
% القيمة الغذائية اليومية

مجموع الدهون 3 جم

صوديوم 200 مجم

مجموع السكريات 1 جم

بروتين 4 جم

 14%فيتامين د

 64%حديد 

14%فيتامين أ

36%فيتامين ب 6

36%فيتامين ب 12

11%ماغنسيوم

36%زنك

بروتينمجموع السكرياتمجموع الدهونحبوب اإلفطار

منتج حبوب اإلفطار أ

منتج حبوب اإلفطار ب

منتج حبوب اإلفطار ج

منتج حبوب اإلفطار جمنتج حبوب اإلفطار بمنتج حبوب اإلفطار أ

التواصل
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نظرة عامة الدرس 7

ف بدلية كا درس صمرلجثة :تأما مل تا تثجمه مسبًقل :لستثرلض موضوعلت درس لصلوا. 1. لصمقدمةو :ّظِ

يقول لصمثجا مل يجاو فا لصدرس لصسلبق، تثّرفنل كلصلة قرلءة مثجوملت لصثنلصر لصغذلئلة لصموجودة عجى أغجصة لصاثلا. مل لصمثجوملت لصتا 
:جدتموهل عجى مجفقلت لصاثلا؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو إدلرة لصلولر بلصبدء مع تجملذ :لحد :لصجلوء إصى لصمشلركة لصسريثة إلشرلك بلقا لصتالملذ. تذكلر لصتالملذ بلصمثجوملت 
لألسلسلة لصموجودة عجى أغجصة لصاثلا، معا لصمكونلت، :كملة حفة لصصرد، :لصسثرلت لصلرلرية، نسبة لصمقدلر لصلومى، :لصثنلصر لصغذلئلة، 

:لصصلتلملنلت.

يقول لصمثجا مل يجاو لآلن لصتصتول إصى لصزملا لصملل:ر :تلدثول عن بثض لصثنلصر لصغذلئلة لصولجب تنل:صهل يومًلل :أي منهل يلب أال نصرط فا 
تنل:صهل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

2. يقول لصمثجا مل يجاو صقد أصبلتا خبرلء تغذية. :تثرّفتا لصكعلر عن أهملة تنل:ل طثلا صلا، :صكن ثمة شاء تلتلجه أجسلمنل يومًلل. 
صنَر مل إذل كلن بإمكلنكا تخملن مل هوو لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "لصملء :لصنبلتلت". بملرد لصوصول إصى لصفصلة، لقرأ:ل 

لإلرشلدلت، :سنتلدث مًثل بملرد لستثدلد لصلملع صذصك.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت.

يقول لصمثجا مل يجاو ملذل تالحظون بشأن لصنبلتلت لصموجودة فا هذه لصفورة؟ مل أ:جه لصتشلبه بلنهل؟ :مل أ:جه لالختالف؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة لألفكلر حول لصفورة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لالستملع إصى مشلركة لصمالحظلت من لصتالملذ معاو لصنبلتلت لصفللة ها تجك لصمجلئة بلألصولن :لصتا تظا شلمخة 
:قوية، بلنمل لصنبلتلت غلر لصفللة ها لصتا تبد: ذلبجة، :بلهتة، :مرتخلة. :تشللع لصتالملذ القترلح سبب لختالف شكا لصنبلتلت. )لصنبلتلت 

غلر لصفللة ال تأخذ كصليتهل من لصثنلصر لصمهمة معا لصشمس أ: لصملء(.

يقول لصمثجا مل يجاو نثلش معجمل تثلش لصنبلتلت. تتاجب لصكلئنلت لصللة عنلصر صتبقى بفلة جلدة :عجى قلد لصلللة. مل لصللجة لصتا 
تتاجبهل لصنبلتلت :لصكلئنلت لصللة مًثل؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستخدلا عفا لألسملء الختللر ثالثة تالملذ صإلجلبة عن لصسؤلل قبا متلبثة لصدرس. لصسملح :لصتأكلد عجى لإلجلبلت 
لصفلللةو )لصمسلحة، :لصهولء، :لصاثلا، :لصملء(، :من ثا لصتركلز عجى لصملء كللجة أسلسلة.

3. يقول لصمثجا مل يجاو هذل صللح. نلتلج إصى لصملء معا لصنبلتلت، يثد شرب لصملء علدة صللة مهمة. سنتثّرف لصلوا لصمزيد عن هذه 
لصثلدة. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "أهملة لصملء"
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انظر إلى صور النباتات. ما وجه التشابه بينها؟ وما وجه االختالف؟

الماء والنباتات

الدرس

7
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اقرأ المعلومات عن الماء وضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها.

أهمية الماء

هل الحظت التغير الذي يحدث للنبات إذا لم تروه بالماء؟ ستتساقط أوراقه ويصبح ضعيًفا وهزيًل. فالنباتات تحتاج إلى الماء حتى تظل مزدهرة ومتفتحة. 
وبالمثل، يحتاج البشر إلى الماء، هل تستطيع تخيل إصابة البشر بالضعف مثل النباتات بسبب عدم شرب كميات كافية من الماء؟ هذا بالضبط ما يحدث 

لنا، لكنك ال تلحظه بسهولة. 

ما أهمية الماء لجسم اإلنسان؟
ن األساسي لجسم اإلنسان؟ فالماء يوجد في كل جزء من أجزاء  هل تعرف أن الماء هو المكّوِ
الجسم. ولتضمن أن يؤدي جسمك وظائفه كما يجب، فعليك شرب كميات كافية من الماء.   

ومن فوائد الماء أنه:

يحافظ على تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل صحيح.	 

يساعد المفاصل على تأدية وظائفها بأفضل شكل.	 

يساعد على سلمة العظام.	 

يخلص الجسم من السموم والفضلت.	 

لماذا نحتاج إلى شرب الماء؟
يفقد جسمك كل يوم كميات كبيرة من الماء في صورة عرق وبول. ويفقد جسمك الماء على مدار اليوم أثناء التنفس. فإذا فقدت كمية كبيرة من الماء دون 
تعويضها، فستصاب بالجفاف. ولهذا السبب، يجب عليك شرب كمية كافية من الماء كل يوم. يمكنك معرفة أن جسمك يحتاج إلى كمية كافية من الماء إذا:

شعرت بالعطش.	 

شعرت بالصداع.	 

شعرت بالتعب )حتى وإن حصلت على مدة كافية من النوم(.	 

شعرت بالدوار أو الضعف.	 

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

لصمولد لصمستخدمة

خالل هذل لصدرس، يقوا لصتالملذ بمل يجاو
توضلح أهملة شرب لصملء.  
لستلدلث طريقة صتوعلة لآلخرين بأهملة شرب   
لصملء.
ذكر فولئد صشرب لصملء يومّلًل.  

ماء إحدى لصزجلجلت بللا صتر :لحد بلصملء.

لصلملية من لصلصلف.  
صلونة لصلسا.  

كتلب لصتجملذ  
أقالا رصلص  
أقالا تجوين  
زجلجتلن بللا صتر :لحد.  
كوب شرب صغلر.  
ملء  

نولتج لصتثجّا

تلهلزلت لصمثجا صجدرس

لصمصردلت لألسلسلة

لصمهلرلت لصلللتلة

تثجَّا صتثرف

لصتصكلر لصنلقدو
تلديد لصمثجوملت لصمتثجقة   

بلصموضوع.
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يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إطالع لصتالملذ عجى لصلل:يلت بللا صتر لصممتجئة بلصملء.

يقول لصمثجا مل يجاو تلتوي هذه لصلل:ية عجى نفف كملة لصملء لصتا يمكنكا شربهل يومًلل. كا عدد لألكولب لصذي تلتلجه لصلل:ية صتمتجئ؟ 
لرفثول أصلبثكا بلصرقا صبللن إجلبلتكا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لإلجلبة برفع لألصلبع.

يقوا لصمثجا بمل يجاو نقا لصملء بلذر من لصلل:ية بللا صتر إصى حل:ية أخرى بنصس لصللا فلرغة بلستخدلا كوب صغلر. يثد لصتالملذ 
لألكولب أثنلء صب لصملء فا لصلل:ية، :يد:نون عدد لألكولب لصمستخدمة عجى لصسبورة.

يقول لصمثجا مل يجاو لستجزمت لصلل:ية أربثة أكولب حتى تمتجئ. تذكر:ل أن هذه نفف لصكملة لصتا يلب عجلكا شربهل يومًلل. صذل، كا لصثدد 
لإلجملصا صألكولب لصتا يلب عجلكا شربهل؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها. )لصهدف هو ثملنلة أكولب يومًلل(.

يقول لصمثجا مل يجاو مذها! هذه كملة كبلرة من لصملء. ضثول دلئرة حول لصرقا لصذي ترغبون فا تلديده كهدف فا صف أكولب لصلوا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو :ضع أهدلف.

6. يقول لصمثجا مل يجاو يمكننل مثرفة مدى أهملة بقلء لصلسا بفلة جلدة. فا رأيكا ها يلب عجلنل توفلر لصملء فا لصمقفف لصذي نخاط 
صه؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو رفع لأليدي.

ل صألشخلص لآلخرين أن يثرفول أهملة لختللرها صشرب لصملء. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة  يقول لصمثجا مل يجاو أ:لفق. سلكون مهّمً
"توضلح أهملة شرب لصملء صآلخرين".

يقرأ لصمثجا بفوٍت علٍلو حدد طريقة مشلركتك صتوضلح أهملة شرب لصملله :لصتا قد تكون فا شكا تفملا إعالن أ: 
ا أفكلرك عجى لصمخاط، ثا لختر طريقة :لحدة صتنصلذهل. تأصلف أغنلة عن لصملء. :سِلّ

يقول لصمثجا مل يجاو لعمجول مع لصزملا لصملل:ر إلكملل لصفصلة. إذل كلنت صديكا أي أسئجة، فلرفثول أيديكا :سأقدا صكا لصمسلعدة. فجنبدأ 
فا تنظلا لصمثجوملت عن شرب لصملء صجمقفف.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصثما مع زملا ملل:ر صفللغة لألفكلر.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إتلحة :قت صجتالملذ بثد لنتهلئها من عمجها، حتى يتثل:نول مع زملا ملل:ر الختللر فكرة :لحدة من لألفكلر :لصبدء فا 
تفملا أحد لصمجفقلت أ: فا تأصلف نشلد أ: أغنلة عن صصلة "شرب لصملء مها صلسا لإلنسلن."

7. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. :شّلثها 
أيًضل عجى تبنا هذل لصنشلط لصلوما إن أمكن.

يقول لصمثجا مل يجاو شكًرل صكا عجى عمجكا لصلوا. سلكون :جود زجلجلت لصملء فا لصمقفف إضلفة رلئثة :مصلدة. :فا ختلا درسنل لصلوا، 
سنستثلن بلسترلتلللة لصمفلفلة، :لصمشلركة، :لصتفصلق مًثل فا مشلركة فكرتكا عن أهملة شرب لصملء، سولء أكلنت لصمجفق أا لصنشلد. 
ن كا تجملذ ثنلئّلًل مع زملا قريب منه، ثا صلفلول هذل لصتجملذ  :صجقللا بذصك، عجلكا لصتلرك فا أنللء لصصفا حتى أشلر إصلكا بلصتوقف. صلكّوِ

:شلركوه مل صممتموه فا كتلب لصتجملذ، ثا أصقول عجله لصتللة بكف لصلد قبا لصبدء فا لصتلول فا لصصفا مرة أخرى صتكوين ثنلئا جديد. 
لستثد:ل، لناجقول.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة لصثما مع لآلخرين.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصسملح بتكرلر لصنشلط صمرتلن أ: ثالث مرلت قبا أن تاجب من لصتالملذ لصثودة إصى مقلعدها.
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ل أفكارك على  حدد طريقة لعرض أهمية شرب المياه والتي قد تكون في شكل تصميم إعالن أو تأليف أغنية عن الماء. وسّجِ
المخطط، ثم اختر طريقة واحدة لتنفيذها.

توضيح أهمية شرب الماء لآلخرين

كيف ستشاركه؟ما الذي سُتشاركه؟
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ر عن رسالتك. أكمل فكرتك النهائية في أسفل الصفحة. واستخدم كلمات وصوًرا تعّبِ

شرب الماء مهم لجسم اإلنسان



لصصفا لصعلصاو لصلسا لصسجلا :لصاثلا لصفلا 143





لصصفا لصعلصاو لصلسا لصسجلا :لصاثلا لصفلا 145

مجلوظة صجمثجاو قد يولجه بثض لصتالملذ صثوبة فا قرلءة هذل لصنص؛ :صذل لعرض لصمسلعدة عجى لصتجملذ لصذي يقرأ لصنص أ: يمكنك قرلءة 
لصصقرة صجصفا بلصكلما.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو متلبثة لصقرلءة أثنلء قرلءة لصزمالء صجصقرة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إدلرة حولر حول لصنص يتضمن لألسئجة لصتلصلةو
كلف يستخدا لألشخلص لصعالجلت؟  
مل لصذي يلب توفلره صتشغلا لصعالجلت؟  
مل لصمولد لصمستخدمة فا صنع لصزير؟  
مل لصمنلطق لصتا يكُعر فلهل لستخدلا لصزير؟  
مل مدى لالستصلدة من لصزير فا تجك لصمنلطق؟  

3. يقول لصمثجا مل يجاو كلن نقلًشل معمًرل. تلجى لألشخلص لصذين لبتكر:ل لصزير كوسلجة صلصظ لصاثلا بفصة لصذكلء :كلنول مبدعلن؛ حلا 
لستثلنول بلصثجا صلا مشكجة لصلصلظ عجى لصاثلا بلرًدل فا لصمنلطق ذلت لصمنلخ لصللر. فا رأيكا، كلف لبتكر:ل صنع لصزير؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستخدلا عفا لألسملء الختللر تالملذ صإلجلبة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقول لصمثجا مل يجاو أجا، من لصملتما أن يكون هؤالء لألشخلص حل:صول تابلق عدة أفكلر مختجصة حتى نللت :لحدة منهل، :صديكا لآلن 
فرصة صتابلق إلحدى أفكلر تفملمكا. فجديكا صنلديق صلصظ لصاثلا لصذي سنلفا عجله من لصمقفف، :صكنهل غلر مخففة صلصظ 

لصاثلا بلدًرل. سنلري لختبلًرل صمثرفة لصمولد لصتا يلب :ضثهل فا لصفند:ق من أجا حصظ لصاثلا بلرًدل ألطول فترة ممكنة، :صلس متلًحل 
صنل إال عدة مولد ملددة، فدعونل نجقا نظرة عجلهل :نثقد منلقشة عن لألمور لصتا نثرفهل بخفوص كا ملدة من تجك لصمولد.

يقوا لصمثجا بمل يجاو عرض لصمولد لصمختلرة حتى يصلفهل لصتالملذ، :تتضمنو منلديا :رقلة، ::رق لألصومنلوا، :بالستلك، :شصلطة، 
:قفلصلت من لصورق لصمجون، :غلره، ثا لختللر لصتالملذ أثنلء عرض لصمولد صوصف خفلئص كا ملدة من لصمولد :لصتلدث عن تلربتها فا 

لستخدلمهل. فثجى سبلا لصمعلل، يتلدث لصتالملذ عن خفلئص لصصوطة من حلا لصنثومة :طرق لستخدلمهل فا لصلصلظ عجى لصلرلرة.

مجلوظة صجمثجاو قد تضار إصى :ضع عدد ملدد من لصمولد لصمرلد فلفهل أ: سؤلل لصتالملذ القترلح مولد أخرى غلر مثر:ضة أملمها، 
:فا هذه لصللصة، يلب أن تكون هذه لصمولد متلحة بسهوصة صجتالملذ.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقول لصمثجا مل يجاو أشكركا عجى مشلركة أفكلركا. :بثد أن تثرفنل بلصمولد، دعونل نملرس لصثفف لصذهنا عن كلصلة لالستصلدة من تجك 
لصمولد فا لصلصلظ عجى لصاثلا بلرًدل. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "أفكلري". لقرأ:ل لإلرشلدلت مع أنصسكا ثا لتبثوهل. إذل كلنت صديكا 

أي أسئجة، فلرفثول أيديكا :سأقدا صكا لصمسلعدة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو مسلعدة لصتالملذ عند لصضر:رة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو رسا تفلملا أل:علة حصظ لصاثلا.

4. يقول لصمثجا مل يجاو أري أن صديكا بثض لألفكلر لصمبتكرة. فلصلا لألمعا صجتغجب عجى أي مشكجة يأتا عندمل يتثل:ن لألشخلص فا لصثما 
:يشلركون أفكلرها مًثل. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "خاة لصصريق"، :تلبثونا :أنل أقرأ لإلرشلدلت.

يقرأ لصمثجا بفوٍت علٍلو شلرك أفكلرك مع فريقك، ثا لدمج أفكلرك أ: لختر فكرة :لحدة صتلسلنهل. لرسا تفملًمل 
صوعلء حصظ لصاثلا :لألد:لت لصتا سلختبرهل فريقك، ثا ضع لسًمل صكا جزء من أجزلء رسمتك بلألد:لت لصتا 

ستستخدمهل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصقرلءة.

يقول لصمثجا مل يجاو فا لصبدلية، شلركول رسوملتكا مع أعضلء فريقكا، :لحرصول أثنلء :قت لصمشلركة عجى شرح سبب تفملمكا صجوعلء 
بهذه لصاريقة. :بثد لالنتهلء من مشلركة لصلملع صتفلملمها، لدملول أفكلركا صتفملا رسمة جديدة صوعلء حصظ لصاثلا لصذي ترغبون فا 

لبتكلره :لختبلره. :لحرصول عجى :ضع مجفقلت بأسملء أجزلء لصوعلء. فها صديكا أي أسئجة؟

يقوا لصمثجا بمل يجاو لإلجلبة عن أي أسئجة. لصتلول فا أرجلء لصصفا أثنلء عما لصتالملذ صمثرفة مل إذل كلن هنلك لصمزيد من لألسئجة 
لصمار:حة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصثما عجى تفملا رسمة جملعلة صجوعلء لصمرلد تفملمه.

5. يقول لصمثجا مل يجاو أشكركا عجى عمجكا مًثل عجى نلٍو رلئع. فأنتا تصكر:ن باريقة إبدلعلة أثنلء تفملا لصوعلء. :صكن تتبقى صنل خاوة 
أخلرة فا مرحجة لصتفملا. صنتخلا ملذل يلدث إذلو أنتلت إحدى لصشركلت منتًلل مثلًبل، فا رأيكا، كلف تلا لصشركة هذه لصمشكجة؟ ها 

يتخجفون من جملع كمللت لصمنتج :يبدأ:ن فا إنتلج كملة جديدة صلصلة صالستخدلا؟ مل لصخللرلت لألخرى لصتا فا أذهلنكا؟
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ارسم أفكاًرا لوعائين مختلفين يمكنك عملهما الستخدامهما في الحفاظ على الطعام بارًدا في مقصف المدرسة.

أفكاري

الفكرة األولى

الفكرة الثانية
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شارك أفكارك مع فريقك، ثم ادمج األفكار أو اختر فكرة واحدة لتحسينها. ارسم تصميًما لوعاء حفظ الطعام واألدوات التي 
سيختبرها فريقك، ثم ضع اسًما لكل جزء من أجزاء رسمتك باألدوات التي ستستخدمها.

خطة الفريق

التصميم النهائي
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يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقول لصمثجا مل يجاو ستكون صديكا لصصرصة صجلفول عجى تغذية رلجثة من زمالئكا عن كلصلة تلسلن تفململتكا بلستخدلا لسترلتلللة 
لإلشلرلت لصمجونة. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "تبلدل لصتغذية لصرلجثة" :تلبثونا :أنل أقرأ لإلرشلدلت.

يقرأ لصمثجا بفوٍت علٍلو لستخدا لسترلتلللة لإلشلرلت لصمجونة مع فريق آخر صتبلدل لصتغذية لصرلجثة عن لصتفملا 
لصذي رسمته. ضع دلئرة حول لصتغذية لصرلجثة لصتا ستستخدمهل.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصقرلءة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لإلجلبة عن أي أسئجة يارحهل لصتالملذ عن نشلط لصتغذية لصرلجثة، :إتلحة لصوقت صجصريقلن من لصتالملذ صجتلدث مًثل 
:تقديا لصتغذية لصرلجثة :لصلفول عجلهل. ثا متلبثة لصملموعلت :تقديا لصمسلعدة إذل صزا لألمر. سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب 

عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصمللسبلة.

6. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. :شّلثها 
أيًضل عجى تبنا هذل لصنشلط لصلوما إن أمكن.

يقول لصمثجا مل يجاو بذصتا ملهوًدل رلئًثل لصلوا فا :ضع خاة ملموعتكا صتفملا لصوعلء لصذي سلللفظ عجى لصاثلا بلرًدل فا لصمقفف. 
فكر:ل فا لألمور لصتا نللتا فلهل :لصفثوبلت لصتا :لجههل فريقكا. شلركول مع زملا ملل:ر أمًرل :لحًدل كلن من لصممكن إجرلؤه باريقة 

مختجصة أثنلء مرحجة عمجلة لصتفملا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

ل صمثرفة لصنتلئج لصنهلئلة صمل فلفتموه :لختبرتموه فا لصغد. يقول لصمثجا مل يجاو أشكركا عجى عمجكا مًثل عجى نلٍو رلئع. :أنل متشوق جّدً

اللون األحمر: 

ما اقتراحاتك لتحسين رسمة الوعاء؟

اللون األصفر: 

ما الجزء الذي بدا محيًرا في رسمة الوعاء؟

اللون األخضر: 

ما الجزء الذي حقق هدف الحفاظ على الطعام 
بارًدا في التصميم الذي رسمته؟
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استخدم استراتيجية اإلشارات الملونة مع فريق آخر لتبادل التغذية الراجعة عن التصميم الذي رسمته. ضع دائرة حول التغذية 
الراجعة التي ستستخدمها.

تبادل التغذية الراجعة

المحاسبية





148 لصصفا لصعلصاو لصلسا لصسجلا :لصاثلا لصفلا

يقوا لصمثجا بمل يجاو تكرلر لصثمجلة مرة أ: مرتلن، :إتلحة لصوقت صكال لصتجملذين صمشلركة أفكلرها.

3. يقول لصمثجا مل يجاو شكًرل صكا. عود:ل إصى مقلعدكا من فضجكا. حلن لصوقت لآلن صمثرفة مل إذل كلن لصوعلء لصخلص بنل سلللفظ عجى 
طثلمنل بلرًدل. لفتلول كتلب لصتجملذ لصخلص بكا عجى "لختبلر لأل:علة" :لقرأ:ل لالرشلدلت لأل:صى بمصردكا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت لأل:صى فا صمت.

يقول لصمثجا مل يجاو سنقرأ جملع لصخاولت مًثل، ثا سنلضر لصمولد :نبدأ فا تفملا مبردلتنل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر تالملذ صقرلءة لصتثجلملت :منلقشة أي أسئجة. :توزيع لصمولد ثا لصتلول فا أنللء لصصفا :مسلعدة لصتالملذ 
حسب لصللجة. سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصمشلركة.

مجلوظة صجمثجاو يلب عجى كا لصملموعلت :ضع مكثبلت لصعجج فا لصوعلء فا نصس لصوقت حتى تكون نتلئج لالختبلر صلللة، :بثدهل ضع 
لصفنلديق فا مكلن مشمش بلصخلرج. إذل كلن من لصفثب :ضع لصفنلديق فا لصخلرج، فضثهل فا مكلن حرلرته علصلة فا لصصفا أ: 
لصمدرسة بأكمجهل. يلب ترك لصفنلديق صمدة تترل:ح بلن 30 :45 دقلقة، :فا تجك لألثنلء، يكما لصتالملذ أحد لألنشاة عن حصظ لصاثلا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو صنع لصمبردلت :تلربتهل.

4. يقول لصمثجا مل يجاو صقد أبجلتا بالءً حسنًل فا لصثما مثًل لصلوا. ستستمتثون بمشلهدة مل حدث صمكثبلت لصعجج لصتا :ضثتموهل فا كا 
مبرد. :بلنمل ننتظر صتلملع بللنلتنل، سنكتشف لألسلصلب لصتا يمكن بهل حصظ لصاثلا. صقد عّرفنل لصتكنوصوجلل عجى أنهل أد:لت لبتكرهل 

لإلنسلن صلا لصمشكالت. هلل صنتثرف كلف حا لالنسلن مشكجة تخزين لصاثلا عجى مر لصتلريخ. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "أسلصلب 
حصظ لصاثلا عبر لصزمن". لقرأ:ل لإلرشلدلت بمصردكا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت.

يقول لصمثجا مل يجاو لنظر:ل لآلن إصى لصمخاط لصزمنا لصموضح فا كتلب لصتجملذ. ملذل تالحظ؟ ها يشبه شلًئل رأيتموه من قبا؟ شلركول 
بثًضل من مالحظلتكا لصتا تصكر:ن فلهل مع زملا ملل:ر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها مع لصزملا لصملل:ر.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر أحد لصتالملذ صلبدأ لصمنلقشة، :من ثا لصبدء فا لصمشلركة لصسريثة صتشللع لصتالملذ عجى طرح مزيد من لألفكلر، 
:تشللع لصتالملذ عجى شرح آرلئها عنه. :لصربط بلنهل بلن لصاريقة لصتا يتا بهل إعدلد خط لألعدلد فا لصريلضللت.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصمشلركة لصسريثة صمالحظلتها حول لصمخاط لصزمنا.

يقول لصمثجا مل يجاو هلل صنتثرف لصمخاالت لصزمنلة من خالل قرلءة لصصقرة مًثل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لختللر ملموعة من لصتالملذ صقرلءة لصصقرة، عجى أن يقرأ كا تجملذ ساًرل :لحًدل فا كا مرة. قد تشما بثض 
لصموضوعلت عجى سبلا لصمعللو

ملذل يقفد بلصمخاط لصزمنا؟  
كلف يسلعدنل لصمخاط لصزمنا؟  
مل لصاريقة لألقدا؟  
مل لصاريقة لألحدث؟  
فا رأيك، مل لصاريقة لصتا قد نستخدمهل فا لصمستقبا؟  

يقول لصمثجا مل يجاو إن أفكلركا رلئثة! تثجمنل عن لصزير فا :قت سلبق :إذل أردنل إضلفة هذه لصاريقة إصى مخاانل، فأين توضع فا 
رأيكا؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقوا لصمثجا بمل يجاو عرض :ضع لصزير بلن لصتلصلف فا لصشمس :خبز لصلبوب لصملصصة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو إضلفة لصزير فا لصمخاط لصموضح فا كتلب لصتجملذ.

5. يقول لصمثجا مل يجاو حلن لصوقت صجتلقق من مبردلتنل صمثرفة نتلئج لالختبلرين. لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "نتلئج لالختبلر" :لقرأ:ل 
لإلرشلدلت بمصردكا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إخرلج أكللس مكثبلت لصعجج من كا مبرد ::ضثهل فا صف :لحد، ثا إتلحة لصصرصة صجتالملذ صمالحظة حلا كا 
مكثب من مكثبلت لصعجج. ثا يبدأ لصصفا بلصكلما فا تسللا لصنتلئج :فًقل صللا مكثبلت لصعجج بترتلب من لألكبر إصى لألصغر.

مجلوظة صجمثجاو يلب إجرلء هذه لصخاوة بسرعة صتلنب ذ:بلن مكثبلت لصعجج.
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اقرأ النص الذي يتحدث عن المخطط الزمني. انظر إلى كل طريقة من الطرق المختلفة التي استخدمها اإلنسان لحفظ الطعام 
لفترة أطول.

المخطط الزمني هو أداة يمكننا استخدامها لفهم التاريخ. وهو يشبه خط األعداد؛ حيث ُتكتب فيه األحداث بترتيب حدوثها. ويمكننا من 
خلله معرفة مقدار الوقت الفاصل بين كل حدث من األحداث. 

أساليب حفظ الطعام عبر الزمن

10000 عام قبل الميالد

النار للطبخ

2500 عام قبل الميالد

خبز الحبوب المجففة

عام 1810 ميالدًيا

البرطمانات الزجاجية )التعليب(

7000 عام قبل الميالد

التجفيف في الشمس

30 عاًما قبل الميالد

الملح

عام 1920 ميالدًيا

الثلجات الكهربائية
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الحظ ما يحدث لمكعب الثلج الموجود في كل وعاء، ثم سجل النتائج وفًقا لحجم مكعب الثلج بالترتيب من األكبر إلى األصغر.

نتائج االختبار

المواد التي تم اختبارهاحجم مكعب الثلج

األكبر

األصغر
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يقول لصمثجا مل يجاو بثد أن لنتهلنل من ترتلب لصمبردلت، لبدأ:ل فا تسللا لصنتلئج فا لصلد:ل لصموجود فا كتلب لصتجملذ.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو كتلبة لصنتلئج.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتلول فا أرجلء لصصفا :مسلعدة لصتالملذ عند لصللجة.

6. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. قد يكون 
لصتالملذ قلدرين عجى لصقللا بهذل لصنشلط لصلوما عند هذه لصمرحجة من لصثلا لصدرلسا.

يقول لصمثجا مل يجاو قمنل لصلوا بلختبلر مختجف أنولع لصمولد صنتمكن من لصلصلظ عجى لصاثلا بلرًدل. :بنلًء عجى لصنتلئج لصتا حفجتا عجلهل، 
مل أفضا مولد ستسلعدنل عجى لصلصلظ عجى لصاثلا بلرًدل فا لصمقفف؟

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها.

يقوا لصمثجا بمل يجاو إرشلد لصتالملذ صتلديد أفضا مولد تسلعد عجى لصلصلظ عجى لصاثلا بلرًدل بنلًء عجى كصلءة لصمولد لصتا لستخدموهل 
:سلعدت عجى منع ذ:بلن مكثب لصعجج. :فا نهلية لالختبلر، يلب عجى لصتالملذ لختللر لصوعلء لصذي يضا أكبر عدد من مكثبلت لصعجج لصتا 

لحتصظت بللصتهل لصفجبة :صا تُذب.

يقول لصمثجا مل يجاو تثجمنل كذصك مختجف لصارق لصتا لستثلن بهل لصبشر فا حصظ لصاثلا عجى مر لصتلريخ. لذكر:ل بثض لصارق لألخرى لصتا 
يمكننل من خالصهل حصظ لصاثلا لصذي ال يلتلج ألن يكون بلرًدل؟ مشلركة لألفكلر مع زملا ملل:ر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة أفكلرها مع لصزملا لصملل:ر.
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تخفلص مكلن فا لصصفا صكا عنفر. قد تود تثللن ملموعلت أ: عدد، :صكن فا هذه لصمرحجة من لصسنة، من لصللد لصسملح صبثض 
لصتالملذ بلالختللر.

يقول لصمثجا مل يجاو صنبدأ بلصتصكلر فا عنفر خاة إنشلء لصمقفف لصذي ترغبون فا لصثما عجله بلستخدلا نسخة من لسترلتلللة لألركلن 
لألربثة  عندمل تفجون إصى لصمناقة من لصصفا لصذي يتالبق مع جزء لصمقفف لصذي تريد لصثما عجله، لبلعول عن ملموعة أصغر من 

لألصدقلء صجثما مثها إذل كلن هنلك عدد كبلر من لصتالملذ.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لإلشلرة إصى لألركلن لصمنلسبة/منلطق من لصصفا أثنلء :صف لصخللرلت.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لالنتقلل إصى لألركلن لصتا تتولفق مع لصمنتج لصمصضا، :لختللر لصثديد من لصتالملذ لصذين يريد:ن لصتشلرك 
مثها.

يقول لصمثجا مل يجاو بملرد أن يلدد كا تجملذ منكا ملموعة صغلرة صجثما مثهل، لبدأ:ل بتلديد لألد:لر :لصمسئوصللت. ُياجب من كا 
ملموعة :ضع خاة تفملا مكتوبة أ: مرسومة :عما عرض تقديما قفلر يوضح كلف يثما لصثنفر فا لصتمتع بلللة صللة. تذكر:ل أنه 
يلب أن تتولفق لصثنلصر مع بثضهل لصبثض. بثد مر:ر 15 إصى 20 دقلقة، سنتلدث مع لصملموعلت لألخرى صجتأكد من أن أفكلرنل ستدعا 

لألجزلء لألخرى من تفملمنل.

4. يقوا لصمثجا بمل يجاو لمنح لصتالملذ لصوقت صمنلقشة لألفكلر :لصثعور عجى ملموعة ينضمول إصلهل. ثا قا بتوزيع كتب لصتالملذ.

يقول لصمثجا مل يجاو لفتلول كتلب لصتجملذ عجى صصلة "أقّلا نصسا." ثا تلبثول لصقرلءة مثا أثنلء لصمرلجثة.

يقوا لصمثجا بمل يجاو توجله لصتالملذ من خالل لالستثلنة بلصتوقثلت لصموضلة فا لصتقللا. :إجلبة أي أسئجة مل زلصت تد:ر فا ذهن لصتالملذ.

يقول لصمثجا مل يجاو لآلن بثد أن تثرفتا عجى أهدلفكا، نبدأ بصتح كتلب لصتجملذ عجى صصلة "خاة إنشلء مقفف لصمدرسة". لقرأ:ل 
لإلرشلدلت بمصردكا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لإلرشلدلت.

يقول لصمثجا مل يجاو هنلك ثالثة أشللء يلب عجى ملموعتك لصقللا بهل. أ:اًل، شرح عنفركا فا لصمقفف فا لصمربع لصموضح. قد ترغبون 
فى لصتوصا إصى لسا مبتكر معا "لصملاة لصملئلة " إذل كنت ملموعة ملئلة. ثلنًلل، لرسمول خاة لصتفملا أ: لكتبوهل فا لصمربع لصتلصا.

:أخلًرل، خااول عرضكا لصتقديما. يرجى لصبلا عن لصقسا بثنولن "لصثرض لصتقديما".

يقوا لصتالملذ بمل يجاو تلديد مكلن لصثرض لصتقديما فا كتلب لصتجملذ.

يقول لصمثجا مل يجاو لقرأ:ل إرشلدلت لصثرض لصتقديما. عند لالنتهلء، لرفثول أصلبثكا صتوضلح عدد لألجزلء لصمختجصة لصتا ينبغا أن تكون 
فا عرضكا لصتقديما.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو قرلءة لصتثجلملت. :لإلرشلرة إصى :جود ثالثة أجزلء صجثرض لصتقديما.

يقول لصمثجا مل يجاو نثا هنلك ثالثة أجزلء مختجصة صجثرض لصتقديما. أ:ال، يلب توضلح كلف أن لصثنفر لصخلص بكا يسلعد فا تلسلن 
لصلللة لصفللة. ثلنًلل، يلب أن تشرحول خاة لصتفملا. ثلصًعل، يلب منلقشة كلصلة عما لصثنفر مع لصملموعلت لألخرى. هلل بنل نبدأ 
لصثما. تذكر:ل أنه سلتا تخفلص حولصا من 15 إصى 20 دقلقة، سأطجب منكا أن تتنلقشول مع لصملموعلت لألخرى حول كلصلة عما 

لصثنلصر لصخلصة بكا مًثل.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لصتلول فا أنللء لصصفا صثرض لصمسلعدة أثنلء عما لصتالملذ. :لصسملح صها بلصتشل:ر مع ملموعلت لصثما لألخرى. 
سلوفر هذل لألمر فرصة صجتالملذ صجتدرب عجى لصمهلرة لصلللتلةو لصتولصا. :لصتأكد من أن كا تجملذ سلكما صصلة لصتخالط كجهل، حلا 

سلغلدر لصتالملذ ملموعلت لصثما لصخلصة بها صجثر:ض لصتقديملة.

5. يقول لصمثجا مل يجاو لآلن، :بثد أن أكمجتا عمجكا فا ملموعلت، فجنستثد صمشلركة تفملمنل. سنشلرك لصتفملا بارق مختجصة لصلوا. 
إنهل تخص لالسترلتلللة لصتا لستخدمنلهل قبا ذصك :تسمى لألحللة :ستقومون بتقديا لصثنلصر لصخلصة بكا صجتالملذ من لصملموعلت 

ن ملموعلتنل لآلن. لألخرى. سأسلعدكا فا تكوين ملموعلت من أربثة تالملذ :تجملذ :لحد من كا عنفر من عنلصرنل. دعونل نكّوِ

يقوا لصمثجا بمل يجاو توجله لصتالملذ فا ملموعلت تثل:نلة مع تجملذ :لحد )أ: أكعر( من كا عنفر. يلب عجى لصتالملذ إحضلر كتلب لصتجملذ 
مثها :لصلجوس بهد:ء حتى تاجب من لصملموعلت لصبدء بلصتقديا.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو لصتلرك فا ملموعلت بنلء عجى توجلهلت لصمثجا.

يقوا لصمثجا بمل يجاو توجله لصتالملذ صبدء تقديا لصثرض أملا بثضها لصبثض. قد تترك هذل لصوقت مصتوحًل أ: قد ترغب فا أن تضلف خاوة 
معا لصسملح صكا طلصب بوقت ملدد :لستخدلا لصلرس أ: أي إشلرة جذب لالنتبله صإلشلرة إصى أنه حلن لصوقت صجتبديا. جثا لصتالملذ 

يكمجون صصلة "أقّلا نصسا" بنلًء عجى عمجها فا مشر:ع "شلِرك" بثد لنتهلئها. مرلجثة إجرلء لصتقللا أ: ملتوله حسب لصللجة.

6. لصختلاو :ظف نهلية لصدرس صمنلقشة لصتالملذ حول عمجلة لصتثجُّا. :شّلع لصتالملذ عجى لصتصكلر، :لصتأما، :لصمشلركة، :لالستملع. قد يكون 
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ابتكر خطة التصميم والعرض التقديمي للمجموعة في الفراغات التالية:

خطة إنشاء مقصف المدرسة

العنصر المطلوب وجوده في المقصف

خطة التصميم

العرض التقديمي
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لصتالملذ قلدرين عجى لصقللا بهذل لصنشلط لصلوما عند هذه لصمرحجة من لصثلا لصدرلسا.

يقول لصمثجا مل يجاو لنتهلنل صجتو من لصملور لصذي يتلدث عن لصفلة. مل لصمثجوملت لصلديدة لصتا تثجمتوهل عن لصفلة عجى مدلر لصصفول 
لصعالثة لصتصتول :شلركول مل تثجمتموه مع زملا ملل:ر.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة لألفكلر لصلديدة مع زملا ملل:ر.

يقوا لصمثجا بمل يجاو لستخدلا عفّا لألسملء الختللر أربثة تالملذ صمشلركة مل تثجموه فا هذل لصملور. تثديا عدد لصتالملذ لصذين :قع 
عجلها لالختللر حسب لصوقت لصمتبقا فا لصلفة.

يقول لصمثجا مل يجاو عود:ل إصى لصزملا لصملل:ر :شلركوه أسئجتكا عن لصفلة لصتا صا تلد:ل صهل إجلبة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو مشلركة بلقا لألسئجة مع زملا ملل:ر.

يقول لصمثجا مل يجاو من فضجكا، لصتصتول إصى زمالئكا :لشكر:ها عجى لصمسلعدة فا لصتثرف عجى لصلللة لصفللة.

يقوا لصتالملذ بمل يجاو شكر زمالئها عجى دعا تثجمها.
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يقترب من لصتوقثلت
)1(

يجبا لصتوقثلت
)2(

يصوق لصتوقثلت
)3(

لصملتوى لصدرلسا

يلدد لصخللرلت لصتا تسلها فا لصتمتع 
بلللة صللة بمسلعدة من لصزمالء أ: 

لصمثجا.
لالقتفلد :لصثجوا لصتابلقلة ج 1 أ، ب

يلدد لصخللرلت لصتا تسلها فا لصتمتع 
بلللة صللة.

لالقتفلد :لصثجوا لصتابلقلة ج 1 أ، ب

يلدد ملموعة من لصخللرلت لصتا تسلها 
فا لصتمتع بلللة صللة. يقدا نملذج عن 

لصخللرلت لصفللة صزمالئه.
لالقتفلد :لصثجوا لصتابلقلة ج 1 أ، ب

يقدا عرًضل تقديمًلل إلحدى خاط لصتفملا 
لصتا تشتما عجى بثض من لألجزلء لصعالثة 

لصماجوبة.
لصتلدث :لالستملع أ.2.أ

يقدا عرًضل تقديمًلل إلحدى خاط لصتفملا 
لصتا تشتما عجى لألجزلء لصعالثة لصماجوبة.

لصتلدث :لالستملع أ.2.أ

يقدا عرًضل تقديمًلل مملًزل أ: لستعنلئّلًل 
إلحدى خاط لصتفملا لصتا تشتما عجى 

لألجزلء لصعالثة لصماجوبة.
لصتلدث :لالستملع أ.2.أ

يثما مع أفرلد ملموعته صوضع خاة 
لصتفملا :لصثرض لصتقديما لصمختفرة، 
:صكن قد يولجه صثوبة فا لصتثل:ن مع 

زمالئه.
لصمللالت لصمهنلة أ.1.ب

يتثل:ن مع أفرلد ملموعته عجى :ضع خاة 
لصتفملا :لصثرض لصتقديما.

لصمللالت لصمهنلة أ.1.ب

يتثل:ن مع أفرلد ملموعته عجى :ضع خاة 
لصتفملا :لصثرض لصتقديما. ُيظهر ر:ح 

لصقللدة :يسلعد زمالءه.
لصمللالت لصمهنلة أ.1.ب

يلدد لصمفلدر لصابلثلة لصتا تسلها فا 
لصتمتع بلللة صللة بمسلعدة من لصزمالء 

أ: لصمثجا.
لصثجوا ب.1.أ

يلدد لصمفلدر لصابلثلة لصتا تسلها فا 
لصتمتع بلللة صللة.

لصثجوا ب.1.أ

يلدد ملموعة من لصمفلدر لصابلثلة لصتا 
تسلها فا لصتمتع بلللة صللة.

لصثجوا ب.1.أ

جودة لألدلء

يشرح أسبلب دعا أ: عدا دعا لصخللر 
لصذي قدمه عن لصتمتع بلللة صللة 

بمسلعدة لصزمالء أ: لصمثجا.

يشرح أسبلب دعا أ: عدا دعا لصخللر 
لصذي قدمه عن لصتمتع بلللة صللة.

يشرح أسبلب دعا أ: عدا دعا لصخللر 
لصذي قدمه عن لصتمتع بلللة صللة 

بتصلصلا مدر:سة.

يقدا خاة لصتفملا :لصثرض لصتقديما 
بتصلصلا ال تتسق مع فكرة لصلللة 

لصفللة.

يقدا خاة لصتفملا :لصثرض لصتقديما 
بتصلصلا تتسق مع فكرة لصلللة لصفللة.

يقدا خاة لصتفملا :لصثرض لصتقديما 
بتصلصلا تتسق مع فكرة لصلللة لصفللة. 
يثما بشكا ممتلز أ: يدرس أفكلره بثنلية.

لصمهلرلت لصلللتلة

يولجه صثوبة فا لصتولصا مع زمالئه أثنلء 
إكملل إحدى لصمهلا سوًيل.

لصتولصا

يتولصا مع زمالئه بصلعجلة أثنلء إكملل 
إحدى لصمهلا.

لصتولصا

يتولصا مع زمالئه بصلعجلة أثنلء إكملل 
إحدى لصمهلا. :ُيظهر ر:ح لصقللدة :يسلعد 

زمالءه فا هذه لصصترة.
لصتولصا

يفف لصخاولت لصتا تا تنصلذهل 
:لصخاولت لصالحقة لصماجوبة بمسلعدة 

لصزمالء أ: لصمثجا.
إدلرة لصذلت

يفف لصخاولت لصتا تا تنصلذهل 
:لصخاولت لصالحقة لصماجوبة.

إدلرة لصذلت

يتلدث عن لصخاولت لصتا تا تنصلذهل 
:لصخاولت لصالحقة لصماجوبة باريقة 

مدر:سة :متثمقة.
إدلرة لصذلت

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(



الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

العالم من حولي

)االهتمام  بعالمنا(

الفصل األول: آثار التغّيرات البيئية
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نظرة عامة على الفصل

آثار التغّيرات البيئية

يكثشفلا ثالملذلأاجهلا ثشلبهلااالخثالفلبلنلا للفلألا محللالااإلقللملا.لاكثِشف
يكثشفلا ثالملذلأاجهلا ثشلبهلااالخثالفلبلنلا للفلألا طللعلالفيلأجزاءل

مخثليالمنلا عل م.

3

يطلقلا ثالملذلا معلفالا مسلقالبل خلائطلفيلمالحظالخلائطلا عل ملاا كلةلتعل:َم
اتاضلا،لتمليحددانلأملكنلاجودلا للفلألا طللعلالا مثنوعالفيلا عل م.ليحللل

ا ثالملذلمدىلتيلعللا كلئنلألا حلالمعلبعضهللا لعضلامعلاتشللءلغلللا حلال
فيلا للفالا طللعلا،لتملييكلانلفيلمدىلمسلعدةلا كلئنلأل للفلتهملامدىل

إضلااهملبهل.

5

يبمملا ثالملذلكثلًللليحثويلعلىلمعلوملأل ثعللملا ثالملذلعنلتأتلللا ثآلللاألشلِاك
ا للفلالفيلإحدىلا للفلألا محللا.ليثلنىلا ثالملذلا دفلعلعنلتقللللا ثأتللل

ا سلليل لثآلللاأل كيلتسثيلدلا كلئنلألا حلا.

2

الربط بالقضايا
ا للفالاا ثطويلّليجبلا حيلظلعلىلاسثدامالاتاضلابلفثنل.لاأنلنحثلملا للفالانحلفظلعللهللبلعثللانللأفلاًدالفيل

ا مجثمع.

ن الدروسالوصفالمكّوِ
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رات البيئيه آثار التغّيِ

املهارات احلياتية املتضمنة
الوصفالُبعد

التفكير الناقد:تعل:َمل ثعلف
تحديدلا معلوملألا مثعلقالبل موضوع.  
ا ثمللزلبلنلمخثلفلا لؤىلااجهلألا نظل.  
توضلحلطلقلا ثيكلل.  

حل المشكالت:
تجملعلا لللنلألا مثعلقالبل مشكلا.  

التعاون:تعل:َمل ثعمل
احثلاملغااءلاآلخلين.  

صنع القرار:
تحديدلا نثلئجلاا نثلئجلا مثوقعا.  

احترام التنوع:تعل:َمل ثثعليشلمعلاآلخلين
ا حبورلعلىلاجهلألنظللمثعددةلامثنوعالااحثلامهلل ثوسلعلمدااكلا يهملاتعملقهل.  

المشاركة:
اإلدااةلاا ثنظلملا يلعالنل لمهلم.  

التواصل:تعل:َمل ثكون
مهلااألا قلاءة،لاا كثلبا،لاا ثواصللغلللا ليظي.  
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م مؤشرات التعلُّ
علىلمداالهذالا يبل،ليسعىلا ثالملذل ثحقلقلمؤشلاألا ثعل:ُملا ثل لاّ

هـ. الهندسة
1.ب.لتقسلملاتشكلرلإ ىلأجزاءلمثسلايالا مسلحلأ.لا ثعللللعنلمسلحالكلل

جزءلككسللأحلديلمنلا كل.
1(لعلىلسللللا مثلر،لتقسلملا شكللإ ىل4لأجزاءلمثسلايالا مسلحالااصفل

مسلحالكللجزءلبوصيهلل4/1لمسلحالا شكل.

العلوم:
أ. المهارات والعمليات

1.جـلاضعلا لللنلألفيلجداارل لكشفلعنلاتنملط.
1.د.لتقديملتيسلللقلئملعلىلد للل)مثللا مالحظلألااتنملط(لا/أالبللنلأ.

1.الاالسثملعلبيعل لالإ ىلا نقلشلألاا ثعللللعنلا موافقالاعدملا موافقالبنلًءل
علىلد لل.

1.ز.لتوصلللا معلوملألإ ىلاآلخلينلشيوي:ًللأالكثلبل:ًل.

هـ. العلوم البيئية
1.أ.لتحللللا للفالا طللعلال ثحديدلقداتهللعلىلتلللالاحثللجلألمخثلفلا كلئنلأل

ا حلا.
1.ب.لاصفلتأتلللا ثآلللاألا للفلالفيلا كلئنلألا حلالفيلبلفلألطللعلالمثنوعا.

1.جـلتحللللا ثيلعالألبلنلا كلئنلألا حلالااتشللءلغلللا حلالفيلبلفالطللعلا.
1.د.لتوضلحلكلفليمكنل لكلئنلتقديملا نيعل لللفالأالإضلااهلبهللبلسثخدامل

ا د لل.

الدراسات االجتماعية:
جـ. فهم العالم من منظور مكاني

1.أ.لتحديدلمواقعلا معل ملا طللعلالاا معل ملمنلصنعلاإلنسلنلفيلمنطقالشملرل
أفليقلللاا شلقلاتاسط.

1.ب.لتحديدلمواقعلا محلطلأ،لاا قلااأ،لاا للدانلا كللىلاا مسطحلألا ملئلال
علىلا خلائطلاا كلةلاتاضلا.

1.د.لا مقلانالبلنلا خبلئصلا ملديال مخثلفلا منلطقلحورلا عل ملاا ثمللزل
بلنهل.

1.هـلاصفلا عالقالبلنلا منلخلاا خبلئصلا ملديالفيلمنطقالعل ملا.

التربية الفنية:
ب. إنتاج تصميمات فنية

لتعل:مهلفيلمجلالألا منلهجل 1.جـلابثكلالأعملرلفنلالتعلللعنلا محثوىلا ذيلتم:
ا دااسلالاتخلىلاتوضلحهل.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
أ. المفاهيم األساسية والعملية

شلحلكليلالتحسلنلا ثكنو وجلللا لقملال طليقالحللتنللاعملنللاتطويلهلل)منل
خالرلا ثنظلم،لاإدااةلا وقتلاأدااألا ثواصللعلىلسللللا مثلر(.

ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية
1.أ.لإظهلالا معلفالاتسلسلالبثطللقلألا كمللوتللا شلئعال)مثللطليقالاإلنشلء،ل

اا ثحليل،لاا طلع،لاا حيظ،لااسثخداملقلئما،لاا نسخلاا لبق(.
1.ب.لاسثخداملاتدااألاا مواادلا منلسلال لعمللعلللاإلنثلنتل)مثللبلنلمجل

تعللمي،لأالتقللم،لأالمثبيحلايب(.
فلا للنلمجلأالا ثطللقلا منلسبلالسثكملرلا مهما. 1.جـلتعل:

2.ب.لاسثخداملا مبلدالا ثكنو وجلال للحثلعنلا محثوىلاتجملعهل إلجلبالعنل
سؤارلمحدد.

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.أ.لقلاءةلنبوصلبداجالصعوبالتنلسبلا بفلا ثل ثلاالبثدائيلبمسثوىليثسملبل دقال
اا طالقال دعملا يهم.

و. فهم نص القراءة: النص الذي يحتوي على معلومات
3.أ.لاإلجلبالعنلأسفلالعنلا عالقالبلنلسلسلالمنلاتحداثلأالاتفكلالأالا خطواألفيلأحدل

اإلجلاءاألفيلا نصلبلسثخداملا لآالا ثيلتثنلسبلمعلا وقت،لاا ثسلسللاا سلب/ا ثأتلل.
4.أ.لطلحلأسفلالااإلجلبالعنهلل ثحديدلمعنىلا كلملألاا عللااألا دااسلالاا محددةل لموضوع.

5.ألاسثخداملخبلئصلا نصل)مثللا عنلاين،لاا عنلاينلا يلعلا،لا ونلا نص،لاجدارل
ا محثويلأ(ل ثحديدلموقعلا معلوملألا مثعلقالبموضوعلمعلنلبيلعللا.

8.ألقلاءةلنصليحثويلعلىلمعلوملألافهمهلبمسثوىلصعوبالينلسبلا بفلا ثل ثلاالبثدائي.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.ز.لاسثعلاضلإتقلنلقواعدلا لآالااسثخدامهللفيلا كثلبالاا ثحدث.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ.لكثلبالجمللكلملالبلسثخداملعالملألتلقلم،لاحلافلجللاحلافلعطفل)مثللف، ثم، و(ل
حسلملليكونلمنلسًلل.

1.ب.لكثلبالكلملألاجمل،لمعلملاعلةلحجملاتحلفلاا مسلفلألبلنلا كلملألاا جمل.

د. العملية، واإلنتاج والبحث
3.أ.لا لحثلفيلموضوعلأالسؤارلمحددلبلسثخداملمجموعالمثنوعالمنلا مبلدا.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ.لا مشلاكالبيعل لالفيلمجموعالمنلا منلقشلألا جملعلالمعلا زمالءلاا كللالفيلمجموعلأل
صآللةلامجموعلألأكلل.

1.ب.لاتللعلقواعدلا منلقشالا مثيقلعللهل.
1.جـلاالسثملعلإ ىلا مثحدثلبلهثململاانثللهلحثىلغخللفقلةلفيلا لللنلأالا قبا.

1.هـلاالسثملعلإ ىلا مثحدتلنلمنلأجللا ثواصل،لااإلدااك،لاا وصورلإ ىلفهمل لموضوعلأال
ا مسأ ا،لأالتوضلحلا يهملأالتعملقه.

1.الاالسثيلدةلمنلأفكلالاآلخلينلفيلا منلقشالاا ثعللللعنلأفكلاهملبوضوح.
2.ألعرضلموضوعلأالنصلأالسلدلقبالأالاسثعلاضلتجلبالبل وقلئعلا مالئمالاا ثيلصللل

ا وصيلالذاألا بلا.
3.أ.لاسثخداملاسلئطلمسموعالااقملالاملئلال)اسوملأ،لأالتمثلللبللني،لأالعلاض(لفيل

ا علاضلا ثقديملا.
ثلبوضوحلابوتللةلميهومالبلسثخداملنللةلصوأ،لاإيملءاألا آالجسدلمنلسلا. 4.أ.لا ثحد:

5.ألا ثحدثلبجمللكلملالمعلاتللعلا قواعدلا لآويالمنلأجللتقديملا ثيلصلللأالا ثوضلحلأل
ا مطلوبا.

الرياضيات:
ج. األعداد والعمليات في نظام العّد العشري

3أ.لاصفلا كسللا حقلقيل1/بلحلثل"1"ليسلايلجزءالمنلا كملالعندمللتكونلا كملالبل كلملل
مقسمالعلىلعددلمثسلالمنلاتجزاءل"ب".

د. القياس والبيانات
4.أ.لتجملعلا لللنلألا لقملالاتنظلمهللاعلضهللعلىلا ثمثلللا لللنيلا خطي.

4.بلحللا مسلئللا كالملالاتحللللا لللنلألا معلاضالعلىلا ثمثلللا لللنيلا خطي.



ل159 ا يبللاتارّلغتلالا ثآل:لاألا للفلا



لا يبللاتارّلغتلالا ثآل:لاألا للفلا 160

أهداف التعّلمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
اصفلا للفلألا طللعلالفيلا مجثمعلا محلي.  
اصفلمدىلتلللالا للفلألا طللعلالالحثللجلألا كلئنلألا حلا.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
تعليفلا مبطلحل"كلئن"لااسثخدامه.  
قلاءةلا نصلا ذيليحثويلعلىلمعلوملأل لثعلفلعلىلا للفلألا طللعلالحورلا عل م.  
تنظلملمعلوملألجديدةلبلسثخداملمخططلاتفكلا.  
ا مقلانالبلنلا للفلألا طللعلالاا ثمللزلبلنهل.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
مشلاكالأاجهلا ثشلبهلااالخثالفلبلنلاتنثلنلمنلا للفلألا طللعلالكثلبًا.  
ا لبطلبلنلا كلئنلألا حلالابلفلتهللا طللعلا.  
االسثعلنالبد للل دعملاإلجلبلألعنلأحدلاتسفلا.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
توضلحلغلضلا خلائطلاا كلةلاتاضلا.  
تحديدلأاجهلاالخثالفلبلنلا خليطالاا كلةلاتاضلا.  
تحديدلمواقعلا مسطحلألا ملئلالاا قلااألعلىلا خليطالاا كلةلاتاضلا.  
اسثخداملأدااألا خليطال)ا جهلألاتصللا،لميثلحلا خليطا(ل ثحديدلمواقعلا للفلألا طللعلالعلىلا خليطا.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
تحللللصوالا ثيلعللا قلئملبلنلا كلئنلألا حلالااتشللءلغلللا حلالا موجودةلفيلإحدىلا للفلألا طللعلا.  
االسثعلنالبأد ال شلحلطلقلتأقلملا حلوانلألفيلا للفلألا طللعلال للقلءلعلىلقلدلا حللةلأالعدملتأقلمهل.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
تحديدلا ثآلللاألا للفلالفيلبلفلألطللعلالمثنوعا.  
توضلحلتأتلللا ثآلللاألا للفلالفيلا كلئنلألا حلا.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
ا لحثلعنلمدىلقداةلاتشللءلا حلالعلىلتقديملا نيعل للفثهللأالإضلااهللبهل.  
اسثخداملا د لللفيلدعملإحدىلا عللااأ.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
تجملعلا لللنلألاتحلللهللاعلضهلل لللنلكليلالتأتلللا ثآلللاألا للفلالفيلحللةلا كلئنلألفيلتلكلا للفا.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
تبململكثلبليحثويلعلىلمعلوملأل ثعللملا ثالملذلعنلتأتلللا ثآلللاألفيلا للفا.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
اصفلطلقل ثقللللا ثأتلللاا ثآلللاألا ثيلتطلألعلىلا كلئنلألا حلالفيلا للفالا محللا.  
ملاعلةلاجهلألا نظللا مخثليالفيلأحدلا موضوعلأ.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل األول
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املواد املستخدمة

أقالملتحديدااقالملبقأقالملاصلصكثلبلا ثلملذ

أقالملتمللزأقالملتلوينخلائطا كلةلاتاضلا

ااقلمخططلأااقامقصجلس

صواةلشجلةأقالملاصلصلملوناحلمللأاااقكثلللأ

الفصل األول

آثار التغّيرات البيئية

بعالمنا( )االهتمام 
العالم من حولي
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نظرة عامة الدرس 1
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم.لاطلبلمنلا ثالملذلا ثيكلل،لاإلرشادات 1.لا مقدماّلاظ:ِ

علا ثالملذلعلىلا قللملبهذالا نشلطلا لوميلحثىليبلحلعلدةل ديهم. اا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لشج:

هذهلفلصالإلتلاةلاهثململا ثالملذلبموضوعلا يبل.

يقورلا معلململليليّلنلدألمحوًاالبعنوانل"االهثململبعل منل".لفمللا ذيلتثوقعونلأنلنثعلمهلمنلهذالا يبل؟

يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبيلاتسملءلالخثللالتالتالتالملذل إلجلبالعنلا سؤارلقلللمثلبعالا داس.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا ثنلؤلبمللسلثعلمونه.

يقورلا معلململليليّليأتيلا يبللاتارلفيلا محوالا جديدلبعنوانل"غتلالا ثآل:لاألا للفلا".لبلأيكم،لملذالتعنيلهذهلا عللاة؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلسنداسلا كلئنلألا حلالاأينلتجدلمللتحثلجلإ لهل ثلَقلعلىلقلدلا حللة،لكمللسنثعل:فلمدىلقداةلا كلئنلألا حلالعلىل
تقديملا نيعل للفثهللأالاإلضلاالبهل.لتعلمنللفيلا سنواألا سلبقالكلمالمهمالعنلا للفالا ثيليعلشلفلهللا حلوان.لمنليثذكللا كلما؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلاقثلاحلا كلمالا جديدةلمنلا ذاكلةل)بلفالطللعلا(.

2.ليقورلا معلململليليّلسنثعلملا كثلللعنلا للفلألا طللعلالفيلهذالا يبل.لاسنبمملفيلمشلاعل"شلاك"لكثلًللليحثويلعلىلمعلوملأل
 ثعللملاآلخلينلكلفلتؤتللتآلللاألمعلنالفيلا للفالا طللعلا.ليثعلنلعللنللفهملا للفلألا طللعلالاطليقالعملهللبدقالمنلأجللا قللملبهذال

ا ثبملم.لخذاالدقلقال ثيكلاالفلملل ديكملمنلمعلوملألعنلا ثواصل.لا للفالا طللعلالهيلبلفالتعلشلفلهللا نللتلألاا حلوانلألاتنمولببواةل
طللعلا.لمنليمكنهلاصفلبلفالمجلااة؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملإجلبلألا ثلملذل ثكوينلاصفلتليل لللفالا محللا.ليمكنلأنليشمللهذالا وصفلبحللة،لأالنهًلا،لأالبلفال
دلمنلاشثملرلا وصفلعلىلا نللتلأ،لاا حلوانلألاتشللءلغلللا حلالا موجودةلفيلا للفال صحلاايالقدلتكونلمأ وفال دىلا ثالملذ.لا ثأك:

لا لجوعلإ لهللالحًقللفيلا داس.لتوزيعلكثلبلا ثلملذ. ا طللعلا.لتداينلمالحظلألعلىلا سلواةلخالرلا منلقشال لثم:

يقورلا معلململليليّلافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"مالحظلألدقلقا".لسنسثخدملهذهلا بواةل نلدألا ثيكلل.لانثظلاالدقلقال لمالحظا.ل
ملذالتلان؟لمللا نللتلألأالا حلوانلأ؟

يقوملا معلملبملليليّلتخبلصلاقتلا ثيكللل لثالملذل مالحظالا بواةلا موجودةلفيلكثلهم.

للتالحظونهلفيلا بواة. يقورلا معلململليليّلا ثيثوالإ ىلزملللمجلاالاتحدتوالعم:

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

101 الصف الثالث االبتدائي

ما العناصر المكونة للبيئة الطبيعية )نبات - حيوان - جماد( التي تالحظها في الصورة؟

مالحظات دقيقة

الدرس

1

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
اصفلا للفلألا طللعلالفيلا مجثمعلا محلي.  
اصفلمدىلتلللالا للفلألا طللعلالالحثللجلأل  

اتشللءلا حلا.

ا للفالا طللعلا  
االحثللجلأ  

كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  

المفردات األساسيةنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعمل

ا ثعلانّ
احثلاملغااءلاآلخلين.  
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يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالمالحظلتهملمعلا زملللا مجلاا.

يقورلا معلململليليّلهللاأيثملمكلًنللكهذالمنلقلل؟لأين؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالا ثجلاب.

يقورلا معلململليليّلكلفلتسلعدكملهذهلا بواةلفيلا لدءلفيلا ثيكلللفيلا للفلألا طللعلا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

3.ليقورلا معلململليليّلأنثملتعلفونلا كثلللعنلا للفلألا طللعلا.لهلللنلدألا يبللبثسجلللمللتعلفونهلمنلمعلوملأ.لانثقلوالإ ىلصيحال
"اعلف،لاتسلءر،لاتعلم".لفكلاالفيلا للفالا طللعلالا ثيليمكنكملاؤيثهللفيلا جواالاااصلوالدااسالا بواةلا سلبقا.لمللا ذيلتعلفونهل

اتداكونهلعنلأجزاءلا للفالا طللعلا؟لأعلفلأنلا للفالا طللعلالتوجدلفلهللحلوانلألتننيلاأيتلطلئًلالاسمكالفيلا بواة.ليمكننيلكثلبالذ كل
للتعلفونهلعنلا للفلألا طللعلا. فيلجزءل"اعلف"لفيلا مخطط.لا ثيثوالإ ىلزملللمجلاالاتحدتوالمعهلعم:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالملليعلفونهلمعلا زملللا مجلاا.

يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبيلاتسملءل لسملحلتابعالتالملذلأالخمسالبمشلاكالمللسلكثلونهلعلىلا مخطط.

للتسلؤالتك.لاتلكلا عمودل"تعل:م"لفلاًغلل ثسثكملهل للمللتعلفهلعنلا للفلألا طللعلا،لتملسج: يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلسج:
فيلنهليالهذالا يبل.

يقورلا معلململليليّل دينللا كثلللمنلا معلفالا مسلقالعنلا للفلألا طللعلا.لخذاالدقلقالاآلنل كثلبالمللتعلفونهلفيلا عمودلاتارلمنل
ا مخطط.

يقوملا ثالملذلبملليليّلتسجلللا معلفالا مسلقالعنلا للفلألا طللعلالفيلمخططلاعلف،لاتسلءر،لاتعلم.

يقوملا معلملبملليليّلتشجلعلا ثالملذلعلىلكثلبالاتنثلنلأالتالتالمنلا حقلئقلا معلافالعنلا للفلألا طللعلالقلللمثلبعالا داس.

يقورلا معلململليليّلأشكلكملعلىلاسثقطلعلاقتلالسثلجلعلمللتعلفونهلعنلا للفلألا طللعلا.لسنضلفلإ ىلمعلفثنللخالرلهذهلا وحدة.ل
ااآلن،ل نأخذلدقلقال لثيكلللفيلمعنىل"تسلءر".لمللا ذيلتلغلونلفيلمعلفثهلعنلا للفلألا طللعلا؟لمللاتسفلالا ثيلتسلااكملاتأملونلفيل

لل"تثسلءر"؟ اإلجلبالعنهللخالرلهذهلا وحدة؟لأتسلءرلإذالمللكلنلبإمكلنلأحدلا حلوانلألا لقلءلأالا علشلفيلأكثللمنلبلفالطللعلا.لعم:

يقوملا معلملبملليليّلتخبلصلاقتلا ثيكللل لثالملذل لثيكلللفيلاتسفلالا ثيلقدلتسلااهملعنلا للفلألا طللعلا،لتملاسثخداملعبيل
اتسملءل لسملحل خمسالأالسثالتالملذلبمشلاكالأسفلثهم.

يقورلا معلململليليّلاكثلوالفيلكثلبكملسؤا لنلعلىلاتقللمنلاتسفلالا ثيلتلغلونلفيلاإلجلبالعنهللخالرلا وحدة.لاسجلوالهذهلاتسفلالفيل
عمودل"تسلءر"لفيلمخططلاعلف،لاتسلءر،لاتعلم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلتسجلللا سؤا لنلفيلمخططلاعلف،لاتسلءر،لاتعلم.

يقوملا معلملبملليليّلملاقلالا ثالملذل ثخبلصلا مزيدلمنلا وقتل لكثلبا،لامسلعدةلا ثالملذلفيلذكللأسفلالكلملالأالكثلبثهللعندلا ضلااة.

يقورلا معلململليليّلا ثيثوالإ ىلزملللمجلاال كملاشلاكوهلااحًدالمنلأسفلثكم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأسفلثهملعنلا للفالا طللعلا.

4.ليقورلا معلململليليّلأشكلكملعلىلاسثقطلعلاقتل لثيكلللفلمللتعلفونهلعنلا للفلألا طللعلالاا لدءلفيلا ثيكلللفلملليمكننللتعل:مه.ل
سنلاجعلهذالا مخططل ثسجلللمالحظلألانحنلنثعلم.لاسنثعلملعنلا عديدلمنلاتنواعلا مخثليال لللفلألا طللعلالفيلهذالا يبل.لسنثعلمل

عنلا للفلألا طللعلالفيلجملعلأنحلءلا عل م.ل نسثعدلبثدايبلعقو نللعلىلا ثيكلللفيلا للفلألا مجلااة.لاصينللفيلبدايالا داسلا للفال
ا محللالبإيجلز.ل نَللإذالمللكلنلبإمكلننللإضلفالا مزيدلمنلا ثيلصلللإ ىلا وصف.لانظلاالأااًللإ ىلقلئمالا نللتلألا موجودةلفيلا للفال

ا مجلااة.لأيلمنلهذهلا نللتلأليثملزلبل طور؟لاأيلمنهللقليبلمنلاتاض؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالتيلصلللمنلا ذاكلةلعنلا نللتلألفيلا للفالا محللا.

تلمنلقشثهللمسلًقل.لطلحلأسفلالعلىلا ثالملذلمثلّ يقوملا معلملبملليليّلتسهلللإجلاءلحواالتيبلليلعنلا للفالا طللعلالا ثيلتم:
هللتعثقدانلأنلا نللتلألتحثلجلإ ىلا كثلللمنلا ملءلأملإ ىلا قللللمنهلفقط؟  
هللتعلفونلا حلوانلألا ثيلتثآذىلعلىلا نللتلأ؟لأيلجزءلمنلا نللتلأ؟  
اضعنللقلئمالبلعضلا حلوانلألا كن،لملذالعنلا حشلاأ؟لمللا حشلاألا ثيلتلانهللفيلا للفالا طللعلا؟  
فيلاأيكم،لأينلينلمل]حلوانلمنلا قلئما[لفيلا للفالا طللعلا؟  
كلفلتبيونلحل الا طقسلفيلا للفالا طللعلا؟  
اتشللءلغلللا حلالفيلا للفالا طللعلا؟ل)تقديملأمثلالمثللا ملء،لأالا لملر،لأالا بخوالعندلا حلجا(.  

البيئات الطبيعية

تعّلمتساءلاعرف

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

الصف الثالث االبتدائي102

سّجل ما تعرفه عن البيئات الطبيعية، ثم سّجل تساؤالتك. اترك العمود "تعّلم" فارًغا لتستكمله في نهاية هذا الفصل. 

اعرف وتساءل وتعلم
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يقورلا معلململليليّل نسجللمللنعلفهلعنلبلفثنللا محللا.لسنلسملصواةلتيبلللالُتظهللكلفلتجثمعلاتجزاءلا عديدةلا ثيلاصينلهللمًعللفيل
مكلنلااحدلبداًللمنلاضعلقلئمالبل حقلئقلعلىلهلفالكلملأ.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"بلفثيلا محللا".

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلااسملصواةلتيبلللالإلحدىلا للفلألا محللا،لتملاذكللأسملءل8لعنلصللعلىلاتقللفيل
ا بواة،لعلىلأنليكونلمنلبلنهللنللتلأ،لاحلوانلأ،لاعنلصللجملدلموجودةلفيلا للفالا طللعلا.

يقورلا معلململليليّليمكنكملا عمللمعلا زملللا مجلاال مشلاكالاتفكلالاأنثملتلسمونلا للفالا محللالاتبنيونهل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا ثعلانلمعلزملللمجلاال همل لسملبلفالمحللالاتبنليهل.

يقوملا معلملبملليليّلمالحظالا ثالملذلاهمليلسمونلايبنيون.لطلحلأسفلالعلىلا ثالملذلمثلّلمللا ذيليحثلجلا حلوانلإ ىلتنلا هلفيلهذهل
ا للفالا طللعلا؟لأينليبنعلا حلوانلمسكنه؟ليجبلأنلتسلعدلأسفلثكلا ثالملذلإلضلفالا مزيدلمنلا ثيلصلللإ ىلصواهم.

5.لملحوظال لمعلمّلاسثخدملهذالا نشلطلا ثل يلكثقللملمسلقل يهملا ثالملذلالحثللجلألا حلوانلاتسلسلالاكلفليمكنل لللفالا طللعلالتلللال
تلكلاالحثللجلأ.

يقورلا معلململليليّلأحسنثملفيلاصفلبلفثنللا محللا.لتعلمنللفيلا علملا سلبقلأنلا للفالا طللعلالتلليلاحثللجلألا كلئنلألا حلا.لتذكلاال
أنلجملعلا كلئنلألا حلالتحثلجلإ ىلا ملله،لاا طعلم،لاا هواء،لاا مكلنل ثعلشلاتنمو.لفكلاالفيلكليلالتلللالا للفالا طللعلالا ثيلاسمثموهلل
الحثللجلألا كلئنلألا حلا.لكلفلتحبللا نللتلألاا حلوانلألعلىلا ملء؟لاملذالعنلا ثآذيالأالا طعلم؟لأينلتجدلا حلوانلألا مسكنلاآلمن؟

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلأكِمللا جملال ثوضحلكلفليحبللا كلئنلا حيلعلىلااحدلمنلاحثللجلتهلاتسلسلا.

يقوملا معلملبملليليّلنمذجالطليقالملءلبنلالا جملا.لعلىلسللللا مثلرل"يلليلحلوانلعن:لقلاتاضلاحثللجهل لطعلملبثنلارلا قوااضل
ا بآللة".لإتلحالا يلصال لثالملذل لثدابلعلىلا جملالمعلزملللمجلاال هملقلللكثلبثهللفيلكثلبلا ثلملذ.

ملحوظال لمعلمّلإذالكنتلتشعللأنلا ثالملذليحثلجونلإ ىلا مزيدلمنلا دعملاسثنلًدالإ ىلمعلفثهملا مسلقا،لفلمكنكلا سملحل لثالملذلبكثلبال
جملالمعلزملللأالاضعلقلئمالبل خللااألمًعللعلىلااقالمخططلأ.لكملليمكنكلاضعلقلئمالبحلوانلألمنلا مجثمعلا محليل لمنلقشالقلللبدءل

ا نشلط.

لاتسملءلالخثللالتالملذل مشلاكالجملهم.لتسجلللاالحثللجلألاتسلسلالا ثيليحددهللا ثالملذلعلىل 6.ليقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:
ااقلمخططلأ.

للتحثلجهلا كلئنلألا حلالاكلفلتلليلا للفالا طللعلالهذهلاالحثللجلأ.لأتسلءرّلهلليكونلأحدل يقورلا معلململليليّلتعلفونلا كثلللعم:
االحثللجلألأكثللأهملالمنلاآلخل؟لتسلدلفيلا بيحالا ثل لا،ل"اظليالا حلاسلفيلحديقالا حلوان"،لقبالسثسلعدنللفيلا ثيكلللفيلهذال

ا سؤار.لسلزاالاشلدلحديقالحلوانلا جلزةلمعلعلئلثه.لانحنلنقلألعنلمخثلفلا لؤىلانسثمعلإ لهل،لفكلاالفلمنلتثيقلمعهلفيلا قبا.

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلاقلألا قبالاآلتلا،لتملأجبلعنلا سؤارلا ثل يلمنلخالرلمللتعلمثهلعنلاالحثللجلألاتسلسلال
اا للفلألا طللعلال ثوضلحلإجلبثك.

يقوملا معلملبملليليّليمكنكلقلاءةلا قبالمعلا يبللأالجعللا ثالملذليقلأانهللبميلدهملاسثنلًدالإ ىلقداةلا يبللعلىلا قلاءة.

يقوملا ثالملذلبملليليّلقلاءةلا قبا.

يقورلا معلململليليّلبلأيكم،لمنلا محق؟لهللتثيقونلمعليلسملنلبأنلتوفلللا طعلملا بحيلهولا شيءلاتكثللأهملال لحلوانلألفيلحديقال
ا حلوان؟لأملهللتثيقونلمعلاشلدلبأنلتوفلللا مكلنلا منلسبل لحلوانل لعلشلفلهلهولا شيءلاتكثللأهملا؟لأملهللتثيقونلمعلأمهملبأنل

جملعلاحثللجلألا حلوانلألمهما؟لخذاالدقلقال لثيكلللفلمللتعلفونهلاتداكونهلعنلاحثللجلألا حلوانل ثحديدلإجلبثكم.

يقوملا معلملبملليليّلتخبلصلاقتلا ثيكلللقلللمثلبعالا داس.

يقورلا معلململليليّلسننلقشلمللنيكللفلهلفيلمجموعلألصآللةلبمجلدلانثهلءلا جملعلمنلكثلبالاإلجلبا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلتسجلللاإلجلبلأ.

يقوملا معلملبملليليّلإتلحالاقتلعملل لثالملذل ثسجلللاإلجلبلأ،لتملتقسلملا ثالملذلإ ىلمجموعلألمكونالمنلخمسالأالسثالتالملذ.ل
اسثخداملعبيلا ثحدثل لسملحل كللفلدلفيلا مجموعالبمشلاكالإجلبا.

يقورلا معلململليليّلأشكلكملعلىلا عمللبميلدكمل ثحديدلمنلتثيقونلمعه.لااآلن،لسثثللد ونلاتدااالفيلمجموعثكملا بآللةل مشلاكال
إجلبثكملاأسللبكم.لابعدلأنليشلاكلا جملع،لانظلاالمللإذالبإمكلنكملاالتيلقلبعضكملمعلبعضلكمجموعا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالإجلبلتهملبلسثخداملعبيلا ثحدث،لتملاالتيلقلعلىلإجلبالكمجموعا.

يقوملا معلملبملليليّلا ثجورلفيلأنحلءلا يبللبلنملليشلاكلا ثالملذ.لتسجلللمالحظالبلتسللبلا ثيليعطلهللا ثالملذل دعملإجلبلتهملاتقديمل
تآذيالااجعا.ليمكنكلطلحلأسفلالموسعالمثلل"فيلاأيكم،لهللجملعلا حلوانلألا موجودةلفيلحديقالا حلوانلمنلمبللفقط؟لفيلاأيكم،لهلل

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية
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ارسم صورة تفصيلية إلحدى البيئات المحلية، ثم اذكر أسماء 8 عناصر على األقل في الصورة، على أن يكون من بينها نباتات، 
وحيوانات، وعناصر جماد موجودة في البيئة الطبيعية.

بيئتي المحلية

أكِمل الجملة لتوضح كيف يحصل الكائن الحي على واحد من احتياجاته األساسية.

. يلبي                      احتياجه لـ                          من خالل                                                  

ََ
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اقرأ القصة اآلتية، ثم أجب عن السؤال التالي من خالل ما تعلمته عن االحتياجات األساسية والبيئات الطبيعية لتوضيح إجابتك.

وظيفة الحارس في حديقة الحيوان

مع من تتفق من شخصيات القصة؟ اذكر السبب.

ذهب رشاد مع عائلته في رحلة إلى حديقة الحيوان بالجيزة، وكان متحمًسا للقيام بهذه الرحلة.

قال رشاد: "ال يسعني االنتظار لرؤية كل الحيوانات. أعتقد أنني أريد أن أصبح حارًسا في حديقة حيوانات عندما أكبر." ردت ياسمين: "تبدو هذه الوظيفة 
ممتعة، لكنني أعتقد أنها وظيفة سهلة للغاية. فكل ما يجب أن يعرفه الحارس هو أنواع الغذاء المناسب للحيوانات المختلفة." أجاب رشاد: "ليس ذلك فحسب، 

بل يجب عليه التأكد من أن المكان مالئم لتعيش فيه الحيوانات ألن المأوى والمساحة الكافية من األشياء المهمة التي تحتاجها الحيوانات." 

سمعت والدتهما الحوار الذي دار بينهما فقالت: "لنسأل أحد حراس حديقة الحيوانات عندما نصل إليها. أعتقد أنه يجب على حارس حديقة الحيوانات أن 
يعرف كيف يجهز البيئة المناسبة لكل حيوان، وعليه أن يقدم للحيوانات الطعام المناسب لها، كما يتحمل المزيد من المسئوليات أيًضا، فجميع احتياجات 

الحيوانات مهمة." 

التعاون
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يمكنل حلاسلحديقالا حلوانلمسلعدةلحلوانلمنلبلفالا آلبلألا ممطلةليعلشلفيلهذهلا حديقا؟"لسلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابل
علىلا مهلاةلا حللتلاّلا ثعلان.

يقورلا معلململليليّلأشكلكملعلىلتعلانكملامشلاكالأفكلاكم.لسأطلبلمنلأحدلاتفلادلفيلكللمجموعالمشلاكالمنليعثقدلأنلتيكللهلهول
اتكثللصواًبللفيلا قبا.

يقوملا معلملبملليليّلا طلبلمنلتلملذلمنلكللمجموعالا مشلاكا.لطلحلأسفلالمثلبعالإلتلحالا يلصال لثالملذل ثوضلحلسللهم.لاإلجلبالعنل
أسفلالا ثالملذل ثوسلعلنطلقلا منلقشالاسثنلًدالإ ىلمسثوىلفهملا ثالملذ.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 7.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

لنللفلمللنودلتعلمهلخالرلهذهلا وحدةلا دااسلا،لكمللاسثكشينللكلفل لنللا لوملفلمللنعلفهلعنلا للفلألا طللعلا،لافك: يقورلا معلململليليّلفك:
تعثمدلاتشللءلا حلالعلىلبلفلتهللا طللعلال ثلللالاحثللجلتهللاتسلسلا.لا ثيثوالإ ىلزملللمجلاالاشلاكوالمعهلطليقالااحدةليمكنل لللفال

ا طللعلالتلللالاحثللجلأحدلاتشللءلا حلالمنلخال هل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا مشلاكالمعلزملل.
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نظرة عامة الدرس 2
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم.اإلرشادات 1.لا مقدماّلاظ:ِ

يقورلا معلململليليّلنلقشنللفيلا داسلاتخلللكلفلتلليلا للفالا طللعلالتحدلا حلوانلألجملعلاحثللجلتهلاتسلسلا.لا ثيثوالإ ىلزمللل
توالمعهلعنلا للفالا طللعلالا ثيلتلغلونلفيلمواصلالا ثعل:ملعنهللخالرلهذالا يبل. مجلاالاتحد:

يقوملا ثالملذلبملليليّلتسملالا للفالا طللعلالا ثيليلغلونلفيلا ثعل:ملعنهل.

لاتسملءلالخثللالتالملذل لمشلاكالمعلا يبل. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقورلا معلململليليّلتثكونلغل للالمسلحالبلدنل،لمبل،لمنلا للفلألا بحلاايا،لاا محلطلا،لاا نلللا.ليوجدلا عديدلمنلا للفلألا طللعلال
خلاجلمبل.لسنسثكشفلا لوملعدةلبلفلألطللعلالمخثليالحورلا عل م.

2.ليقوملا معلملبملليليّلتوزيعلكثلبلا ثلملذ.

يقورلا معلململليليّلهلللنثعلملكلمالجديدةلسنسثخدمهللعلىلمداالهذالا يبللقلللا لدءلفيلدااسالا للفلألا جديدة.ل لهمسلكللمنكملبلسمل
ل ثالتا. ا كلئنلا حيلبعدلا عد:

يقوملا ثالملذلبملليليّلا همسلبلسملا كلئنلا حي،لسواءلأكلنلنللًتللأملحلواًنل.

يقوملا معلملبملليليّلذكللأابعالأالخمسالأمثلالسمعهللمنلا ثالملذ.

يقورلا معلململليليّلنعم،لذكلتملأمثلالاائعال لكلئنلألا حلا.لسنثعلملا لوملكلمالجديدةلأكثللدقالمنلكلمال"كلئنلألحلا"لفيلهذهلا يفا.لا كلمال
ا جديدةلهيّلكلئن.لتنقسملا يفثلنلا جديدتلنلا لثلنلسنداسهمللفيلبلفلتنللا طللعلالإ ىلكلئنلألحلالاأشللءلغلللحلا.ل نكلالهذهلا كلمال

مًعل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلتلديدلكلمال"كلئن".

يقورلا معلململليليّلافثحوالصيحال"ا ميلداأّلا كلئنلألا حلا"لفيلكثلبلا ثلملذ.

يقوملا معلملبملليليّلتسهلللإجلاءلمنلقشالحورلا كلمالا جديدةل ملافقالا ثالملذلخالرلملءلصيحالا كلمالا جديدةلكمللفيلا دااسلا سلبقا.ل
دلمنلا ثشديدلعلىلأنلا كلئنلألا حلالتشمللا نللتلألاا حلوانلأ. ا ثأك:

للمنلدااسثنلل لللفلألا طللعلا.لأشلألسلبًقللإ ىلأننللسنداسلا لوملا للفلأل للا كلئنلألا حلالجزًءالمهم:ً 3.ليقورلا معلململليليّلتشك:

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
تعليفلا مبطلحل"كلئن"لااسثخدامه.  
قلاءةلا نصلا ذيليحثويلعلىلمعلوملأل ثعلفل  

ا للفلألا طللعلالحورلا عل م.
تنظلملمعلوملألجديدةلبلسثخداملمخططل  

اتفكلا.
ا مقلانالبلنلا للفلألا طللعلالاا ثمللزلبلنهل.  

ملاٍعلطللعلا  
كلئنلحي  
بلفالقطللا  
غلبلألاسثوائلا  
أاضلاطلا  

كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  
ااقالملبقلكلللةل)اخثللاي(  

المفردات األساسيةنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثثعليشلمعلاآلخلين

ا مشلاكاّ
اإلدااةلاا ثنظلملا يلعالنل لمهلم.  

لعلضهلفيل يمكنكلتجهلزلمخططلِفنلكلللل لكملهلا ثالملذلا لثم:
ا يبللحسبلاخثللاك.

تجهيزات المعلم للدرس

األمثلة )مكتوبة أو مرسومة(التعريف

أدخلها في جملة

مالحظات )مفاتيح للتذكر ومرادفات وغير ذلك(

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية
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امأل مخطط األفكار وسجل ما تعّلمته عن الكلمة الجديدة. 

المفردات: الكائنات الحية

الدرس

2
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ا طللعلالحورلا عل م.ل نقلألا مزيدلعنلاحلالصديقنللإ ىلحديقالا حلوانلفيلصيحال"بلفلألطللعلالفيلحديقالا حلوان"لمنلأجللتحيلزل
تعللمنل.لهللتعثقدانلأنلا حلوانلألا موجودةلفيلحديقالحلوانلا جلزةلمنلمبللفقط؟لأملهللتعثقدانلأنلحديقالا حلوانلقلداةلعلىلإنشلءل

بلفلألطللعلال لعديدلمنلا حلوانلألا مخثليا؟لا ثيثوالإ ىلزملللمجلاالاشلاكوالمعهلاتفكلا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملمعلا زملللا مجلاا.

يقوملا معلملبملليليّلقلاءةلا قبالببوٍألعلٍرلأالجعللا ثالملذليقلأانهللمعلزملل.لملاجعالا حلوانلألقلللجعللا زمالءليقلأانلا قبالإذال
كلنلا ثالملذل لسوالعلىلداايالبل حلوانلألا مذكواة.

4.ليقورلا معلململليليّلاللتعلشلبعضلا حلوانلألا ثيليلغبلأصدقلؤنللفيلاؤيثهللفيلا للفلألا طللعلالا ثيليمكننللإيجلدهللفيلمبل.ل
نعلفلأنلبلدنللفلهللبلفلألصحلاايا،لابحليا،لانهليا.لهلللنثعل:ملعنلبعضلا للفلألا طللعلالاتخلىلحورلا عل م.لسنجدلفيلا بيحالا ثل لال

"ا للفلألا طللعلا"لمعلوملألعنلأابعلبلفلألطللعلالمخثلياّلا قطللا،لاا آلبلألا مطللة،لاا ملاعيلا طللعلا،لااتااضيلا لطلا.لسنسثخدمل
اتحجلال نثعل:ملايعل:ملبعضنللبعًضللعنلهذهلا للفلألا طللعلا.

ملحوظال لمعلمّليجبلأنلُيسندل لثالملذلبلفالطللعلالااحدةل لقلأاالعنهللمنلأجللهذهلاتحجلا.لاسمحل لثالملذلبل قلاءةلعنلنيسلا للفال
دلمنلتمثلللكللبلفالطللعلالفيل ملا ثالملذلإ ىلمجموعلألمكونالمنلأابعا،لاتأك: لقس: ا طللعلال لثعلانوالفيلإكملرلمخططلاتفكلا،لتم:

ا مجموعا.لسلثللدرلا ثالملذلاتدااالفيلمشلاكالمعلوملألعنلا للفالا طللعلالا ثيلداسوهللاسلسجلونلمالحظلألعنلا للفلألا طللعلال
ا ثيل ملُتسندلإ لهملفيلا مجموعلألا جديدةلا مكونالمنلأابعا.

دلمنلاجودلعددلمثسلٍالتقليًلللمنلا ثالملذل لقلاءةلعنل يقوملا معلملبملليليّلإسنلدلبلفالطللعلالإ ىلكللتلملذلأالمنضدةلمنلا ثالملذ،لاا ثأك:
كللبلفالطللعلا.

للمللتعل:مثهلفيلا بيحالا ثل لا. يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلاقلألعنلا للفالا طللعلالا ثيلحددهلل كلا معلم،لاسج:

يقورلا معلململليليّلبلنمللتنظلانلإ ىلهذهلا بيحا،لمللخبلئصلا نصلا ثيلسثسلعدكملفيلإيجلدلجزءلعنلا للفالا طللعلالا ُمسندةل
إ لكم؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاتفكلال)ا عنلاينلا يلعلا(.

مالإ ىلأقسلم.لتسلعدنللا عنلاينلا يلعلال يقورلا معلململليليّلنعم،لغل ًلللمللتكونلا نبوصلا ثيلتقدملمعلوملأ،لغلللا ثيلتسلدلقبا،لُمقس:
فيلا عثوالعلىلا معلوملألا ثيلنلغبلفيلقلاءتهللفيلا بيحا.لمنلفضلكم،لضعوالإصلعكملعلىلا عنوانلا يلعيلا ذيليثضمنلا للفال

ا طللعلالا ُمسندةلإ لكم.

لإسنلدلبلفالطللعلال جملعلا منلضد،لفلجعلل يقوملا معلملبملليليّلإ قلءلنظلةلعلىلا يبلل ضملنلتحديدلا ثالملذل ألقسلملا بحلحا.لإذالتم:
ا ثالملذليؤكدانلاخثللااتهملمعلزمالئهم.

يقورلا معلململليليّلسثجدانلمخططلأفكلالبعنوانل"ا لحثلفيلا للفلألا طللعلا"لفيلا بيحالا ثل لالتاصلفلا للفالا طللعلا.لسجلوال
لإسنلدلنيسل ا معلوملألذاألا بلالفيلكللملبعّلكلئنلألحلا،لأشللءلغلللحلا،لا طقس/داجالا حلااة.لاعملوالمعلتالملذلغخلينلممنلتم:

ا للفالا طللعلالإ لهم.لابعدلذ ك،لسنكونلقلداينلعلىلمشلاكالمللتعلمنلهلمعلاآلخلين.لاسنكونلقلداينلعلىلاصفلكللبلفالطللعلال
امقلانثهللبعدلأنلننثهي.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا قلاءةلعنلإحدىلا للفلألا طللعلالاإكملرلمخططلاتفكلا.

يقوملا معلملبملليليّلإعلدةلتنظلملا ثالملذلفيلمجموعلألمكونالمنلأابعا،لعلىلأنلُتمث:للا للفلألا طللعلالفيلكللمجموعا،لاذ كلبمجلدل
إكملرلا ثالملذل مخططلاتفكلا.ليمكنكلتسهلللا مشلاكالبلسثخداملعبيلا ثحدثلأالبذكللكللبلفالطللعلالعندملليحلنلاقتلا مشلاكا.ل

سلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلا مشلاكا.

يقورلا معلململليليّلشلاكوالمللتعلمثموهلعنلبلفثكملا طللعلالفيلمجموعثكملا جديدة.لاسثمعوالإ ىلا خبلئصلا مشلبهال لخبلئصل
ا موجودةلفيلبلفثكملا طللعلالاا مخثليالعنهللاأنثملتسثمعونلبلحثلاملإ ىلأفلادلمجموعثكم.

يقوملا معلملبملليليّلتمثلللا معلوملألا ثيليجبلعلىلا ثالملذلمشلاكثهللمنلمخططلاتفكلا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالمعلوملألمنلمخططلاتفكلالفيلمجموعلألصآللة.

5.ليقورلا معلململليليّلأحسنثملا مشلاكالااالسثملعلفيلمجموعلتكم.لتعلفونلاآلنلبعضلاتشللءلعنلأابعلبلفلألطللعلالمخثليا.لهلللنلىل
ملليمكننللأنلنثعلمهلبمقلانالاتنثلنلمنلا للفلألا طللعلا.لاعملوالمعلأحدلا زمالءلفيلمجموعثكملإلكملرلمخططلِفنلفيلا بيحالا ثل لال

"ا مقلانالبلنلا للفلألا طللعلال1".لشلهداالبلنمللأبدألفيلمخططلِفنلبمقلانالا ملاعيلا طللعلالاا آلبالا مطللة.

يقوملا معلملبملليليّلتمثلللطليقالإكملرلمخططلِفن.لكثلبال"ملاٍعلطللعلا"لفوقلا دائلةلا لسلىلا"غلبالمطللة"لفوقلا دائلةلا لمنى.لكثلبال
إحدىلخبلئصلا للفالا طللعلالا ثيلتنطلقلعلىلا ملاعيلا طللعلالفقطلفيلا دائلةلا لسلىلمثلل"فلهللعددلقللللمنلاتشجلا"،لتملكثلبال

"فلهللعددلكللللمنلاتشجلا"لفيلا دائلةلا لمنى.لكثلبالإحدىلا خبلئصلا ثيلتنطلقلعلىلكلثللا للفثلنلا طللعلثلن،لمثلل"بل حللا شديد"،ل
فيلا قسملا مثداخل.ليمكنل لثالملذلإكملرلعملهملفيلكثلبلا ثلملذلأاليمكنهملاسثخداملكثلبلا ثلملذل كثلبالمسودةلبلتفكلال ثسجللهللفيل
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اقرأ عن البيئة الطبيعية التي حددها لك المعلم، وسّجل ما تعّلمته في الصفحة التالية.

البيئات الطبيعية

توجد البيئة الطبيعية في أي مكان تسافر إليه حول العالم. وتتميز البيئات الطبيعية في األماكن المختلفة بتنوع أحوال الطقس، والنباتات، والحيوانات 
واألراضي فيها. اقرأ ما يلي لتعرف المزيد عن البيئات الطبيعية حول العالم. 

البيئات القطبية 

بالبرودة  والجنوبي، وتتميز  الشمالي  القطبين  بالقرب من  القطبية  البيئة  توجد 
وشديدة  الباردة  المناطق  في  النباتات  بعض  تعيش  أن  يمكن  الرياح.  وشدة 
الرياح، مثل الشجيرات القصيرة التي تنمو بالقرب من األرض والطحالب التي 
تنمو على الصخور، كما يمكن أن يعيش أسد البحر وبعض الحيتان في المياه 
الباردة في المناطق القطبية. يغطي الثلج أجزاء كبيرة من البيئة القطبية. وتعيش 
البطاريق  وتسير  األرض.  على  والبطاريق  القطبية  والثعالب  القطبية،  الدببة 

وتتجمع وتنام على الثلوج، وتسبح في المياه بحًثا عن الطعام. 

الغابات المطيرة 

تمتلئ الغابات المطيرة باألشجار وغيرها من النباتات وتهطل األمطار فيها كل 
يوم تقريًبا. توجد الغابات المطيرة بالقرب من خط االستواء في األماكن الحارة. 
وتعيش فيها البرمائيات، مثل الضفادع التي تحتاج إلى ترطيب جلدها وتعتمد 
العديد من الحيوانات التي تعيش في الغابات المطيرة على األشجار للبقاء على 
قيد الحياة. تعيش الببغاوات والقرود على األشجار، أما الثعابين الكبيرة فتزحف 
في الغابات المطيرة المظلمة، والحارة، والرطبة. وتمنع األشجار الطويلة في تلك 
تتميز  إلى األرض. ولذلك  الوصول  المطيرة معظم أشعة الشمس من  الغابات 
النباتات التي تنمو على األرض باألوراق الكبيرة التي تساعد على امتصاص 

الضوء.  
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سّجل ما تعّلمته عن البيئة الطبيعية المحددة في مخطط األفكار.

البحث في البيئات الطبيعية

بيئتي الطبيعية

كائنات حية

أشياء غير حية

الطقس ودرجة الحرارة

المشاركة
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تعاون مع زميلك للمقارنة بين اثنتين من البيئات الطبيعية المحددة لك باستخدام مخطط ِفن التالي.

المقارنة بين البيئات الطبيعية 1
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اقرأ القصة اآلتية.

بيئات طبيعية في حديقة الحيوان

عندما وصلت عائلة رشاد إلى حديقة الحيوان في الجيزة، نظروا أواًل إلى خريطة أماكن الحيوانات في الحديقة. 

قال رشاد: "أريد رؤية الشمبانزي. ألننا نتعلم عن الغابات المطيرة في المدرسة، وأرغب في رؤية الحيوانات التي تعيش هناك. هل تعرفون أن الغابات المطيرة 
تقع في أفريقيا؟ إنها توجد في جنوب الصحراء الكبرى."

أجابت ياسمين: "ماذا عن حيوانات أسد البحر؟ يوجد عرض ألسد البحر من أمريكا الجنوبية. قرأت أنهم يعيشون في المحيط الهادئ. إنه مكان بعيد جًدا 
عن مصر، يبدو ذلك شيًقا."

ردت والدته: "قرأت من قبل أن ثعالب الصحراء تعيش في مصر، ولكنني لم أَر أًيا منها عن قرب، لنر ما إذا كان هناك ثعالب صحراء أيًضا في الحديقة."

أضاف رشاد وهو يشير إلى أحد أركان الخريطة: "نعم، إنها موجودة، يقع بيت الثعالب هنا بجوار طيور البشروش." 

قال والده متعجًبا: "يا للروعة، لطالما أردت أن أرى ثعبان الكوبرا المصري، ولكن من بعيد أو من خلف حاجز زجاجي. هل تعتقدون أن الكوبرا تعيش في 
أماكن أخرى من العالم؟"

قالت ياسمين: "يمكننا رؤية جميع الحيوانات المختلفة. أتساءل كم حيواًنا يمكننا رؤيته وال يعيش في بيئات طبيعية قريبة منا؟ دعونا نتابع السير." 
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مخططلِفنلكللللا حجملإذالقمتلبثجهلزهم.

يقورلا معلململليليّلسنعقدلا عديدلمنلا مقلانلألا مخثلياّلا ملاعيلا طللعلالاا آلبلألا مطللة،لا ملاعيلا طللعلالااتاضلا لطلا،ل
ا ملاعيلا طللعلالاا منطقالا قطللا،لا آلبالا مطللةلااتاضلا لطلا،لا آلبلألا مطللةلاا منطقالا قطللا،لاتاضلا لطلالاا منطقالا قطللا.ل

سنكونلجملًعللقلداينلعلىلفهملأاجهلا ثشلبهلااالخثالفلبلنلا للفلألا طللعلالبل عمللمًعللامشلاكالمللنعلفه.لسننهيلمخططلِفنلا لومل
اسنسثخدمهلفيلكثلبالجمللا مقلانالغًدا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا ثعلانلمعلا زمالءلإلكملرلمخططلِفنلبل مقلانالبلنلاتنثلنلمنلا للفلألا طللعلا.

ملحوظال لمعلمّليمكنكلاخثللالجعللا ثالملذليعلضونلمخططلِفنلشيوي:ًللأململا يبللبل كلمللإذالسمحلا وقت.لأالاسثخدملمعلضلا ثجورل
 جعللا ثالملذليالحظونلا مقلانلألا مخثليالبهداءلشديد.

يقوملا معلملبملليليّلتحديدلا طليقالا ثيلسلشلاكلبهللا ثالملذلمقلانلتهملبعدلتخبلصلاقتلإلكملرلمخططلِفن.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 6.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّلأحسنثملا لوملفيلتنظلململلاكثشيثموهلعنلمخثلفلا للفلألا طللعلالاتابع.لأتسلءر،لهللكنثملقلداينلعلىلاإلجلبالعنل
أيلمنلأسفلثكملا مذكواةلفيلمخططلاعلف،لاتسلءر،لاتعلم؟لهللتعلمثملأيلمعلوملألجديدة؟لافثحوالصيحال"اعلفلاتسلءرلاتعلم"لمجدًدا.ل

سجلوالأحدلاتشللءلا ثيلتعلمثموهللا لوملعنلا للفلألا طللعلالفيلعمودل"تعلم".

يقوملا ثالملذلبملليليّلتسجلللشيءلجديدلتعلموهلا لوم.

الدليلالبيئة الطبيعيةالحيوان

غابات استوائية

بيئة قطبية

مراٍع طبيعية

أرض رطبة
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أكمل الجدول بكتابة اسم الحيوان أمام البيئة الطبيعية التي يعيش فيها. 

أين أعيش؟
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نظرة عامة الدرس 3

فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم. 1.لا مقدماّلاظ:ِ

يقورلا معلململليليّلاكثشينللفيلا داسلا سلبقلأنلا للفلألا طللعلالحورلا عل مليمكنلأنليكونلبلنهللأاجهلتشلبهلااخثالف.لتخثلفلكلل
بلفالطللعلالايمكنلأنلتدعملاحثللجلألمجموعالمثنوعالمنلا كلئنلألا حلا.ل ديلصواةل شجلةلفيلمقدمالا يبل.لا ثيثوالإ ىلزملللمجلاال
اتحدتوالمعهلعنلا مكلنلا ذيلقدلتنمولفلهلهذهلا شجلةلاا مكلنلا ذيلالليمكنلأنلتنمولفله.لاسثخدموالمللاكثشيثموهلفيلا داسلا سلبقل

 ثدعلملإجلبلتكم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملمعلا زملللا مجلاا.

يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبيلاتسملءل لسملحل عدةلتالملذلبل مشلاكالاتشجلعلا ثالملذلعلىلتدعلملإجلبلتهملبمللتعلموهلمنلا داسل
ا سلبق.

2.ليقورلا معلململليليّلأكملثملفيلا داسلا سلبقلمخططلفِنل ثنظلملا معلوملألا ثيلتعلمنلهللعنلاتنثلنلمنلا للفلألا طللعلا.ليسلعدنلل
تنسلقلمخططلِفنلفيلمقلانالشلفلنلبوضعلمالحظلألفيلمكلنلمحدد.ليقثبللمللنكثلهلفيلاتجزاءلا خلاجلالعلىلااحدةلمنلا للفلأل

ا طللعلا،لبلنملليقثبللمللنكثلهلفيلا منثبفلعلىلا شيءلا مشثلكلبلنلاالتنثلن.لتخللوالأنكملتلغلونلفيلمشلاكالمللتعلمثموهلمعلعلئلثكم.ل
هللسثسلعدهملصيحال"لا مقلانالبلنلا للفلألا طللعلال1"لفيلفهململلتعلمثموهلبسهو ا؟ل ملذالمعلبللنلا سلب؟لنلقشوالذ كلمعلزمللل

مجلاا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمنلقشالفوائدلاسللللألا ثواصللمعلاآلخلينلبلسثخداملمخططلِفن.ل)سلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل
السثخداملا مهلاةلا حللتلاّلا ثيكلللا نلقد(.

يقورلا معلململليليّلقدليسلعدلمخططلِفنلأحدلأفلادلا علئلالفيلاالطالعلعلىلبعضلأاجهلا ثشلبهلااالخثالف.لابمللأنهمل مليكونوالمعنللفيل
ا يبل،لفقدلاللييهمونلمالحظلتنللا موجزة.لاآلنلابمللأننللقمنللبثنظلملأفكلانل،ل نسثعنلبل معلوملألا موجودةلفيلا مخططلفيلكثلبالعددل

قللللمنلا جمللا كلملالا ثيلتقلانلبلنلاتنثلنلمنلا للفلألا طللعلا.لافثحوالصيحال"ا مقلانالبلنلا للفلألا طللعلال2".

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلاكثبل4لجمللتقلانلفلهللبلنلاتنثلنلمنلا للفلألا طللعلال ثخلللاآلخلينلبمللاكثشيثه.

يقوملا معلملبملليليّلا ثيكلللفيلكثلبالتمثلللبجمللا مقلانال)ااحدةلتبفلاجهلتشلبهلاااحدةلتبفلاجهلاخثالف(لمعلا يبللقلللتلكل

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

الصف الثالث االبتدائي110

تعاون مع زميلك للمقارنة بين اثنتين من البيئات الطبيعية المحددة لك باستخدام مخطط ِفن التالي.

المقارنة بين البيئات الطبيعية 1

التفكير الناقد

المواد المستخدمة

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
مشلاكالأاجهلا ثشلبهلااالخثالفلبلنلاتنثلنلمنل  

ا للفلألا طللعلالكثلبًا.
ا لبطلبلنلا كلئنلألا حلالابلفثهللا طللعلا.  
االسثعلنالبد للل دعملاإلجلبلألعنلأحدلاتسفلا.  

أحضللااطلعلصواةلكلللةل شجلةلاصوالتابعلبلفلألطللعلال
تلدااسثهللفيلا داسلا سلبقل)ا قطللا،لا آلبالا مطللة،ل تم:
ا ملاعيلا طللعلا،لاتاضلا لطلا(،لعلىلأنلتكونلكلللةلبملل

يكييل ثعللقهللفيلأنحلءلا يبللا للاهللمعظملا يبل.

اتفعىلا علصلةل)تعللن(  
زاافا  
دبلقطلي  
سمندر  

كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  
صوالكلللةل شجلةلاأابعلبلفلأل  

طللعلا

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعلف

ا ثيكلللا نلقدّ
توضلحلطلقلا ثيكلل.  

تعل:َمل ثكون

ا ثواصلّ
مهلااألا قلاءة،لاا كثلبا،لاا ثواصلل  

غلللا ليظي.

اكتِشف )90 دقيقة(
اإلرشادات
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ا ثالملذليعملونلبميلدهملإذالاحثلجلا ثالملذلمزيًدالمنلا دعم.لا ثأكلدلعلىلحلافلا جللا ُمسثخدمالفيلكللحل ال ثدعلملاسثخداملمهلااأل
ا قلاءةلاا كثلبا.لا ثجورلفيلأنحلءلا يبلل علضلا مزيدلمنلا مسلعدةلعندلا حلجالأتنلءلعمللا ثالملذ.

يقوملا ثالملذلبملليليّلاسثخداملا معلوملألا واادةلفيلمخططلِفنل كثلبالأابعلجمللمقلانالكلملا.ل)سلوفللهذالاتمللفلصال
 لثالملذلالسثخداملا مهلاةلا حللتلاّلا ثواصل(.

يقورلا معلململليليّل نشلاكلجمللا مقلانالبلسثخداملاسثلاتلجلالا مبلفحا،لاا مشلاكا،لاا ثحل:ا.

3.ليقوملا معلملبملليليّلتعللقلصوالا للفلألا طللعلالاتابعلإنلأمكنّلغلبالممطلة،لاأاضلعشللا،لاأاضلاطلالامنطقالقطللا.لتعللقل
ملبقلألمكثوبلعللهللأسملءلا للفالا طللعلالاجعللا ثالملذليلاجعونلا بوالا موجودةلفيلكثلبلا ثلملذلإذال ملتثوفللصوا.

يقورلا معلململليليّلتعل:منللا كثلللعنلمخثلفلا للفلألا طللعلا.ل نَللإذالمللبإمكلننللاسثخداململلنعلفهل ثحديدلا مكلنلا ذيلقدليعلشلفلهل
أحدلا حلوانلأ.لسنلدألبل ثيكلللفلمللاكثشينلهلعنلا طقس.

هللداجالا حلااةلمثملتلالفيلا للفلألا طللعلا؟  
أيلا للفلألا طللعلالتمثلزلبل طقسلا للاد/ا ثلجيلدائًمل؟  
أيلا للفلألا طللعلالتمثلزلبل طقسلا حلا؟  
أيلا للفلألا طللعلالتمثلزلبل طقسلا ممطل؟  
أيلا للفلألا طللعلالتمثلزلبل طقسلا حلالاا للادلفيلأاقلألمخثليالمنلا علم؟  

يقوملا معلملبملليليّلا ثوقفلبعدلكللسؤارل لسملحل لثالملذلبلإلجلبا.لاإلشلاةلإ ىلصوالا للفلألا طللعلال ثذكلللا ثالملذلبقلاءةلا لومل
ا سلبق.

يقوملا ثالملذلبملليليّلاإلجلبالعنلأسفلالتثعلقلبل طقسلفيلا للفلألا طللعلالا مخثليا.

يقورلا معلململليليّلفيلاأيكم،لكلفليؤتللا طقسلفيلا حلوانلألا ثيليمكنلأنلتعلشلفيلبلفالطللعلالمحددة؟لااآلنلتللد والاتفكلالمعل
زملللمجلاال كم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلتخثلفلداجالا حلااةلانوعلا طقسلا لذانليمكنكملإيجلدهمللفيلكللبلفالطللعلالمملليدعملمخثلفلا كلئنلألا حلا.ل
تثملزلا آلبلألا ممطلةلبل حللاا لطوبا،لبلنملليمكنلأنلتكونلا ملاعيلا طللعلالداففالاجلفا.لادائًمللمللتكونلا للفلألا قطللالبلادةلاتلجلا.ل
تدعملحل الا طقسلفيلهذهلا للفلألا طللعلالا مثنوعالأنواًعللمخثليالمنلا حللة.لسثثمحوالمهمثنللا لوملحورلتحديدلا مكلنلا ذيلقدليعلشل
فلهلأحدلا حلوانلألبلالسثملعلإ ىلاصيهلا ذيليشمللأفضللحلالألا طقسل لقلئهلعلىلقلدلا حللة.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"أينل

أعلش".

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلأكمللا جدارلبكثلبالاسملا حلوانلأململا للفالا طللعلالا ثيليعلشلفلهل.

يقورلا معلململليليّلسنعمللمًعللفيلمجموعلألمكونالمنلأابعالبلسثخداملاسثلاتلجلالُتسمىلا لءاسلا ُملقما.لسلحبللكللفلدلعلىلاقم.ل
اسلعمللأفلادلا مجموعالاتابعالمًعلل ثحديدلاإلجلبا.لتذكلاالمشلاكالد للل دعملكللإجلبا.لابعدهل،لسأنلديلعلىلاقم،لاسلقفلجملعل

ا ثالملذلممنلُأسندلإ لهملهذالا لقمل مشلاكالإجلبالمجموعثهم.

يقوملا معلملبملليليّلتقسلملا ثالملذلإ ىلمجموعلألمكونالمنلأابعا،لاإسنلدلاقملمنل1لإ ىل4لإ ىلكللتلملذ.

يقورلا معلململليليّلاسثمعوالبعنليال كللاصفّلأنللُمآطىلبيلاءلأبلضلسملكلتبقىلدافًفل؛لاغكللاتسملكلاأصطلدلأسودلا لحللمنلا ثلج؛ل
فأينلأعلش؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمنلقشالاإلجلبال)ا للفالا قطللا(لمعلمجموعالصآللةلاتوضلحلا د لللا ذيليدعملاالخثللا.ل)سلوفللهذال
اتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلا ثيكلللا نلقد(.

يقورلا معلململليليّلاقمل4،لقف.

يقوملا معلملبملليليّلجعللعددلمنلا ثالملذليشلاكونلإجلبالمجموعثهم.

يقورلا معلململليليّلنعم.ليعلشلا حلوانلا ذيلاصيثهلفيلبلفالقطللا،لاُيسمىلا دبلا قطلي.لاكثلوال"دبلقطلي"لبجواالا للفالا قطللالفيل
ا جدار.

يقوملا معلملبملليليّلكثلبال"دبلقطلي"لفيلمقدمالا يبللحثىلينسخهلا ثالملذلعندلا ضلااة.

يقوملا ثالملذلبملليليّلتسجلللا حلوانلفيلصفلا للفالا طللعلالا بحلحلفيلا جدار.

يقورلا معلململليليّلمللد للكملأنلهذالا حلوانلهولا دبلا قطليلايعلشلفيلا للفالا قطللا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلاإلجلبالبل د لل.لتشمللاإلجلبلألا محثملاّليبطلدلأسودلا لحللمنلا ثلجلأال هلفلاءلأبلضلسملك.

التواصل 

الدليلالبيئة الطبيعيةالحيوان

غابات استوائية

بيئة قطبية

مراٍع طبيعية

أرض رطبة

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

الصف الثالث االبتدائي112

أكمل الجدول بكتابة اسم الحيوان أمام البيئة الطبيعية التي يعيش فيها. 

أين أعيش؟

التفكير الناقد

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

111 الصف الثالث االبتدائي

اكتب 4 جمل تقارن فيها بين اثنتين من البيئات الطبيعية لتخبر اآلخرين بما اكتشفته.

المقارنة بين البيئات الطبيعية 2
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يقوملا معلملبملليليّلتكلاالا وصفلا محددلعندلا حلجالكيليثمكنلا ثالملذلمنلتحديدلا د لللا محددل كثلبثهلفيلا عمودلا نهلئي.لاتكلاال
هذهلا خطواألمعلكللمنلا كلئنلألا حلالا ثل لا.لاسثدعلءلأاقلملمخثليالمنلا مجموعال مشلاكالإجلبلتهملعنلكللحلوان.ليجبلعلىلا ثالملذل

اسثخداملد لللمنلكللاصفل دعملكللإجلبا.

يقورلا معلململليليّلاسثمعوالبعنليالمجدًداّ
أعلشلفيلبلفالحلاةل لآليالاالليمكننيلا لقلءلعلىلقلدلا حللةلفيلا طقسلا للاد؛لاأبحثلعنلا طعلملعلىلاتاضلا جلفالاعلىل  

اتشجلالا عل لا؛لفأينلأعلش؟ل)غلبالمطللة/أفعىلعلصلة/تعللن(
أعلشلفيلا ملءلاعلىلاتاض؛لاغل ًلللمللغكللا حشلاألاا ديدان؛لاأضعلا للضلفيلا ملء؛لفأينلأعلش؟ل)أاضلاطلا/  

سمندر(
أحثلجلإ ىلا علشلفيلبلفالحلاة،لتنلجسميلالليثكلفلبشكٍللجلدلفيلا طقسلا للاد؛لاغكللاتاااقلا ثيلتبللإ لهللاقلثيل  

ا طويلا؛لا ديلسلقلنلطويلا،لايمكننيلا جليلبسلعالفيلا منلطقلا ميثوحا؛لفأينلأعلش؟ل)ملاٍعلطللعلا/زاافا(

يقوملا ثالملذلبملليليّلمنلقشالاإلجلبلألفيلمجموعلألصآللةلاإكملرلا جدارلفيلكثلبلا ثلملذ.

يقوملا معلملبملليليّلإتلحالاقتلإضلفيل لثالملذل ثللدرلاتدااالفيلاضعلأاصلفل لحلوانلامشلاكثهللمنلأجللأنلتخمنلا مجموعلأل
تلدااسثهللفيلاقٍتلسلبٍقلمثلل ا بآللةلا للفالا طللعلالا منلسلال هذالا حلوان.لقدليشلللا ثالملذلإ ىلبلفلألمحللالمأ وفالأالبلفلألتم:

ا للفلألا بحلاايالاا للفلألا ملئلالمثللا لحللاأ،لااتنهلا،لاا لحلا.

يقورلا معلململليليّلاآلن،لابمللأنكملقمثملبثحللللبعضلا حلوانلألاا للفلألا طللعلالا منلسلال هل،ل نعدلإ ىلا سؤارلا ذيلأجلنلهلسلبًقلّلفيل
اأيكم،لكلفليؤتللا طقسلفيلا حلوانلألا ثيليمكنلأنلتعلشلفيلبلفالطللعلالمحددة؟لتللد والاتدااالعلىلمنضدتكملفيلمشلاكالأفكلاكم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلهلللنضلفلمللاكثشينلهلإ ىلمخططلاعلف،لاتسلءر،لاتعلم.لافثحوالصيحالاعلفلاتسلءرلاتعلملمجدًدا.لاكثلوالفيل
عمودل"تعلم"لجملالكلملالتوضحلكلفليؤتللا طقسلفيلنوعلا حلوانلألا ثيليمكنهللا علشلفيلبلفالطللعلالمحددة.لاأضليوالجملالتلنلالتقدمل

مثلاًلليدعملا جملالاتا ىلإذالتوفلل ديكملاقتلإضلفي.

يقوملا ثالملذلبملليليّلإضلفالجملالكلملالأالجملثلنلإ ىلمخططلاعلف،لاتسلءر،لاتعلم.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 4.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

لاالفيلا للفلألا طللعلالاتابعلا ثيل يقورلا معلململليليّلاكثشينللا لوملا للفلألا ثيليمكنلأنلتعلشلفلهللمخثلفلا كلئنلألا حلا.لفك:
الحظنلهل.لهلليمكنكملا ثيكلللفيلكلئنلحيلغخللتعلفونلأنهليعلشلفيلااحدةلمنلتلكلا للفلألا طللعلا؟لاكثلوالاسمهلفيلا للفالا طللعلال

ا منلسلا،لتملا ثيثوالاشلاكوالمللكثلثموهلمعلزملللمجلاا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلإضلفالحلوانلجديدلإ ىلا جدارلتملا مشلاكالمعلزملللمجلاا.

البيئات الطبيعية

تعّلمتساءلاعرف

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

الصف الثالث االبتدائي102

سّجل ما تعرفه عن البيئات الطبيعية، ثم سّجل تساؤالتك. اترك العمود "تعّلم" فارًغا لتستكمله في نهاية هذا الفصل. 

اعرف وتساءل وتعلم
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نظرة عامة الدرس 4

فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم. 1.لا مقدماّلاظ:ِ

يقورلا معلململليليّلطلقنللفيلا داسلاتخلللمللعلفنلهلعنلا للفلألا طللعلال مسلعدتنللفيلتحديدلا للفالا ثيلقدليعلشلفلهللا حلوان.ل
ا ثيثوالإ ىلزملللمجلاالاشلاكوالمعهلإحدىلا للفلألا طللعلالا ثيلنلقشنلهللاأحدلا كلئنلألا حلالا ثيليمكننللإيجلدهللفيلهذهلا للفال

ا طللعلا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلملاجعالمللتعلموهلمعلا زملللا مجلاا.

يقورلا معلململليليّلتعلمنللعنلا عديدلمنلا للفلألا طللعلالا ثيلاللتوجدلفيلمبل،لابعضهللبعلدل لآليالعنهل.لاتعلمنللفيلا سنواألا سلبقال
طليقالقلاءةلخلائطلعنلمجثمعنللا محلي،لاعنلبلدنللاعنلبعضلا للدانلا مجلااة.لاسنثعلملا لوملكلفلنسثخدملا خلائطلامجسملألا كلةل

اتاضلال لعثوالعلىلاتملكنلا ثيلتثواجدلفلهللهذهلا للفلألا طللعلالحورلا عل م.

2.ليقوملا معلملبملليليّلتوزيعلكثلبلا ثلملذ.

يقورلا معلململليليّل نلدألبلالطالعلعلىلمللنثذكلهلعنلطليقالتجملعلا معلوملألمنلا خلائط.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"ملذالنثعلمل
منلا خلائط؟"لملذالتلانلفيلهذهلا بيحا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالا مالحظلأ.

يقورلا معلململليليّلنعم،لهذهلمجموعالمنلا خلائط.لتذكلاالأنلا خليطالهيلنموذجلمسطحل لمكلن.لهلللنلدألبمالحظالا خلائطلا موجودةل
فيلهذهلا بيحالعنلقلب.لانظلاالبميلدكملإ ىلا خلائطل لضعلدقلئقلبهداء.لافكلاالفيلاجهلا ثشلبهلااالخثالفلبلنلا خلائطلا مثعددة.ل

افكلاالأيًضللفيلا معلوملألا ثيلتقدمهللا خليطا.

يقوملا معلملبملليليّلتخبلصلاقتلا ثيكللل لثالملذلقلللمثلبعالا داس.

يقورلا معلململليليّلهلللنشلاكلمالحظلتنللفيلمجموعلأ.لسنسثخدملعبيلا ثحدثل ثللدرلاتدااالفيلمشلاكالأاجهلا ثشلبهلااالخثالف.ل
علىلسللللا مثلر،لأالحظلأن....ل]شلاكوالمالحظالمثلّلتضملهلتلنلا خليطثلنلمنطقثلنلكلللتلنلبل لونلاتزاقلعلىلخالفلهذهلا خليطا[.

ش

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

113 الصف الثالث االبتدائي

قارن بين المعلومات الموجودة على الخرائط باألسفل.  

ماذا نتعلم من الخرائط؟

الدرس

4

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
توضلحلغلضلا خلائطلامجسملألا كلةللاتاضلا.  
تحديدلأاجهلاالخثالفلبلنلا خليطالاا كلةل  

اتاضلا.
تحديدلمواقعلا مسطحلألا ملئلالاا قلااألعلىل  

ا خليطالاا كلةلاتاضلا.
اسثخداملأدااألا خليطال)ا جهلألاتصللا،لميثلحل  

ا خليطا(ل ثحديدلمواقعلا للفلألا طللعلالعلىلا خليطا.

أحضللمجموعالمنلا خلائطلا مخثليال لالحظهللا ثالملذلإنل
أمكن.لاأحضللمجسملكلةلأاضلالااحدلعلىلاتقلل مشلاكثهلل

معلا يبل.لاأحِضللعدًدالمنلمجسملألا كلةلاتاضلال لسملحل
 لمزيدلمنلا ثالملذلبمالحظثهللإنلأمكن.

ا جهلألاتصللا  
ا قلاة  
خطلاالسثواء  
كلةلأاضلا  
نبفلا كلةلاتاضلا  
اتقطلب  

مجموعالمثنوعالمنلا خلائط  
كلةلأاضلا  
كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعلف

ا ثيكلللا نلقدّ
تحديدلا معلوملألا مثعلقالبل موضوع.  
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يقوملا معلملبملليليّلتقسلملا ثالملذلإ ىلمجموعلألمكونالمنلأابعالأالخمسالتالملذل ثسهلللا مشلاكا.لاالسثملعلإ ىلخبلئصلا خليطال
ا ثيليالحظهللا ثالملذلمثللا مسطحلألا ملئلا،لااتاض،لاا مواقع،لاغللهل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالا مالحظلألفيلمجموعلألصآللةلبلسثخداملعبيلا ثحدث.

يقورلا معلململليليّلأشكلكملعلىلمشلاكالمالحظلتكم.لهذهلكلهللأمثلال لخلائط.لابل لغملمنلأنهللتلدالمخثليا،لفإنلكللااحدةلمنهللتعلضل
مكلًنل.

يقوملا معلملبملليليّلتسهلللإجلاءلحواالحورلكللخليطالاجعللا ثالملذليحددانلا منطقالا ثيلتعلضهل.لا ثأكلدلأنهلبل لغملمنلأنلكلل
خليطالتشآللنيسلا مكلنلفيلا بيحا،لفإنلحجملا منلطقلا ثيلتبيهلليخثلفلكثلًلا.لتوسلعلنطلقلا حواال لشمللاظليالكللخليطالأال

ا مدىلاا وقتلا ذيلقدلتكونلفلهلا خليطالميلدة.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمنلقشالا خلائطلا مثوفلة.

لل يقورلا معلململليليّلتخثلفلا خليطالاتخللةلفيلا بيحالعنلا خلائطلاتخلىلمنلحلثلا مسلحالا ثيلتعلضهل.لمنليمكنهلإخللايلعم:
تعلضهلا خليطا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهمل)ا عل م(.

3.ليقوملا معلملبملليليّلتعللقلخليطالا عل ملفيلمقدمالا يبللإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّلافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"خليطالا عل م".لهذهلهيلخليطالعل منل؛ليمكنكملاؤيالاتاضلاا مللهلعلىلا خليطا.ل
منليمكنهلتخملنلكلفليمكنكملتحديدلاتاضلاا مللهلعلىلا خليطا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلنعم،ليمث:للا لونلاتزاقلعلىلا خليطالا ملله،لبلنمللتمثللسلئللات وانلاتخلىلاتاض.ليمكننللاؤيالا محلطلأل
اا لحللاألا كلللةل لآليالُممثلالبل لونلاتزاق.لمنليمكنهلا مجيءلااإلشلاةلإ ىلمسطحلملئيلعلىلا خليطا؟

يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبيلاتسملءل دعوةلا ثالملذل ثحديدلموقعلأحدلا مسطحلألا ملئلالعلىلا خليطا.

يقورلا معلململليليّلمنلمنكمليعلفلملذالتمثللات وانلا مخثليال ألاض؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلُتسمىلهذهلا مسلحلألا كلللةلمنلاتااضيلا ُممثلالبلت وانلا مخثليالا قلااأ.لاا قلاةلهيلمسلحالكلللةل لآليالمنل
اتااضيلا مثبلالا ثيلتضملا عديدلمنلا للدان.لإننللنعلشلفيلقلاةلأفليقلل.ل)أشللإ ىلأفليقلللعلىلا خليطا(.لمنليمكنهلا مجيءل ثحديدل

قلاةلأخلىلعلىلا خليطا؟

يقوملا معلملبملليليّلدعوةلتالملذل لمجيءل إلشلاةلإ ىلقلااألعلىلا خليطا.لاا سملحل لثالملذلأيًضللبطلحلاسملا قلاةلإذالكلنواليعلفونه،ل
أالتسملالكللقلاةلحسبلموقعهل.لذكللا قلااألمجدًدالا واحدةلتلولاتخلىلاا طلبلمنلتالملذلغخلينلا مجيءلااإلشلاةلاأنتلتذكللكللاسمل

بعدلأنلتحددلكللقلاة.لجعللا ثالملذليشللانلإ ىلا خلائطلفيلكثلبلا ثلملذل لمملاسالا يلديالكذ ك.

يقورلا معلململليليّلتعلمنللا كثلللمنلا معلوملألعنلهذهلا خليطا.لفيلاأيكم،لكلفليمكننللتذكللا لونلا ذيليمث:للا قلاة؟

يقوملا معلملبملليليّلتخبلصلاقتلا ثيكلللقلللمثلبعالا داس.

للتمثلهلات وانلأالا بوالأالاتشكلرلعلىل لا خلائطلأداةلُتسمىلميثلحلا خليطا،ليمكنل ميثلحلا خليطالإخللانللعم: يقورلا معلململليليّلتضم:
ا خليطا.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"ملذالنثعلملمنلا خلائط؟"ل دقلقا.لانظلاالإ ىلميلتلحلا خليطالفيلا خلائطلا مخثليالمعلا زمللل

ا مجلاا.لمللا معلوملألا ثيليمكنكملتعلمهل؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمالحظالميلتلحلا خليطالامنلقشثهللمعلا زملللا مجلاا.

يقورلا معلململليليّلااآلن،لافثحوالكثلبلا ثلملذلملةلأخلىلعلىلصيحال"خليطالا عل م".ليمثللا لونلاتزاقلعلىلهذهلا خليطالا مسطحلأل
ا ملئلا.لابمللأنلجملعهللبل لونلاتزاق،لهلللنبن:فلا ملبعلاتزاقلفيلميثلحلا حلل"ا ملله".

يقوملا ثالملذلبملليليّلتبنلفلا ملبعلاتزاقلفيلميثلحلا خليطال"ا ملله".

لسؤارلسلثلللأفكلاكم.لدائًمللمللنحددلنهللا نلللعلىلخلائطلمبللبوصيهلا مجلىلا ملئيلا لئلسي.لفيلاأيكم،ل يقورلا معلململليليّل دي:
 ملذالاللُيمثللنهللا نلللعلىلهذهلا خليطا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

مفتاح الخريطة

ش

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

الصف الثالث االبتدائي114

انظر إلى الخريطة التالية وناقشها. ثم أكمل مفتاح الخريطة.

خريطة العالم

خط االستواء

ش

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

113 الصف الثالث االبتدائي

قارن بين المعلومات الموجودة على الخرائط باألسفل.  
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4

مفتاح الحل

ش

الفصل األول التغيرات البيئة وأثرها علينا

الصف الثالث االبتدائي16

انظر إلى الخريطة باألسفل وناقشها. أكمل مفتاح الحل.

خريطة العالم

خط االستواء
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لتمثللهلعلىلا خليطا.لتثملزلاتنهلا،لحثىلا طويلالمنهل،لببآللا مدىلعندل يقوملا معلملبملليليّلتوسلعلنطلقلا حواال لثيكلللفيلمدىلملليثم:
تمثللهللعلىلا خليطالبل لونلاتزاق.

يقورلا معلململليليّل نواصللتسجلللمللتعلمنلهلبإكملرلميثلحلا خليطا.لدعونللنلاجعلأسملءلا قلااألانسجلهلل ثسلعدنللفيلتذكلهل،لكملل
سلسلعدنللا ميثلحلا مكثمللفيلاسثخداملهذهلا خليطالكملجعلفلمللبعدلإذالاحثجنللإ ىلتذكللأسملءلا قلااأ.

يقوملا معلملبملليليّلملاجعالأسملءلا قلااأل لملةلا ثل ثالاكثلبالكللاسملعلىلا سلواةلحثىليثمكنلا ثالملذلمنلتسجللهملبجواالا لونل
ا منلسبلفيلميثلحلا خليطا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلإكملرلميثلحلا خليطا.

4.ليقورلا معلململليليّليمث:للمؤشللا لوصلالأحدلا معل ملاتخلىلعلىلهذهلا خليطا،لاقدلاطلعثملعللهلمنلقلل.لدعونللنلاجعلا معلوملأل
ا ثيليوضحهللهذالا مؤشل.لُتظهللا خلائطلأملكنلاتشللءلفيلا عل م.لاهنللفيلمبل،لعندمللتنظلانلإ ىلا مسطحلا ملئيلا ذيليعلولمبلل

علىلا خليطا،لفإنكملتنظلانلإ ىلشملرلمبل.لمنليمكنهلا مجيءلااإلشلاةلإ ىلا منطقالا ثيلتمثللجنوبلمبل؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلتحديدلجهالا جنوبلعلىلخليطالا عل م.

يقوملا معلملبملليليّلا طلبلمنلا ثالملذلتحديدلا منلطقلا ثيلتمثللشلقلمبللاغلبهللعلىلا خليطالكذ ك.

يقورلا معلململليليّلادداالا جهلألمعيّلشملر،لجنوب،لشلق،لغلب.لسأشلللإ ىلموقعلعلىلا خليطا،لهلللنذكللاالتجلهلا ذيلأشلللإ له.

يقوملا معلملبملليليّلاإلشلاةلإ ىلمنلطقلتمثللشملرلمبل،لاجنوبهل،لاشلقهللاغلبهل.

العلىلملليشلللإ لهلا معلم. يقوملا ثالملذلبملليليّلذكللا جهلألاتصللالاد:ً

يقورلا معلململليليّلُيسمىلهذالا خطلا ذيليمللفيلمنثبفلا خليطالبخطلاالسثواء.لاهولخطلاهميليلثفلحورلاتاض،ل كننللنسثخدمهل
لخطلاالسثواءلفيلمنثبفلا عل ملايقسمهلإ ىلنبيلن،لشمل يلاجنوبي.لُيسمىلا جزءلا واقعلفيلأقبىل علىلا خلائطلكنقطالملجعلا.ليمل:

شملرلخطلاالسثواءلبل قطبلا شمل ي،لاُيسمىلا جزءلا واقعلفيلأقبىلجنوبلخطلاالسثواءلبل قطبلا جنوبي.

يقوملا معلملبملليليّلاإلشلاةلعلىلا خليطالأتنلءلشلحلخطلاالسثواءلااتقطلب،لبلإلضلفالإ ىلجعللا ثالملذليشللانلعلىلا خلائطل
ا موجودةلفيلكثلبلا ثلملذ.لإ قلءلنظلةلعلىلا يبلل ضملنلإيجلدلا ثالملذل لمنلطقلا بحلحا.لجعللا ثالملذليثحققونلأيًضلل ثأكلدلأنهمل

يشللانلإ ىلنيسلا شيءلا ذيليشلللإ لهلا زملللا مجلاا.

يقورلا معلململليليّلعندمللننظللإ ىلخليطالا عل ملعلىلااقالمسطحالمثللهذه،لفإنهللتلدالعلىلشكللمسثطلل.لمنليمكنهلتسملالا شكلل
ا هندسيلا ذيليبفلا شكللا حقلقيل ألاض؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاتفكلال)كلة(.

يقورلا معلململليليّلبمللأنلا عل ملعلىلشكللكلة،لفإنلاتداةلاتخلىلا ثيليمكننللاسثخدامهلل لثعل:ملعنلمواقعلاتملكنلهيلا كلةلاتاضلا.

يقوملا معلملبملليليّلعلضلمجسملكلةلأاضلال ليبل.لإحضلالا عديدلمنلمجسملألا كلةلاتاضلالإنلأمكنل علضهللعلىلا منلضدل
ا مخثليا.لإتلحالاقتل لثالملذل مالحظالا كلةلاتاضلالااالطالعلعلىلأاجهلا ثشلبهلااالخثالفلبلنلا كلةلاتاضلالاا خليطا.

تلمالحظثهللبلنلا خليطالامجسملا كلة. يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأاجهلاالخثالفلا ثيلتم:

يقورلا معلململليليّلا كلةلاتاضلالهيلمجسملتالتيلاتبعلدل لعل م.لتسثطلعونلاؤيالنيسلاتنهلالاا قلااألعلىلمجسملا كلةلاتاضلالكملل
هيلفيلخليطالا عل م،لا كنلتخثلفلا خليطالعنلا مجسملبأنهللمسطحالاتنلئلالاتبعلد،لأمللا مجسملفلكونلعلىلهلفالمجسملتالتيلاتبعلدل

مسثديل.

يقوملا معلملبملليليّلكثلبالقلئمالا معل ملعلىلا سلواةلأالااقلمخططلأل لثسنىل لثالملذلاؤيثهللبسهو المثلّلبحللة،لمحلط،لأفليقلل،ل
مبل،لا قلاةلا قطللالا جنوبلال)أنثلاكثلكل(،لأمليكللا جنوبلا،لا قطبلا شمل ي،لخطلاالسثواء،لجزيلة.

ملحوظال لمعلمّلاضحلملذالُيقبدلبل لحللةلاا جزيلةلإذال مليكنلا ثالملذلعلىلداايالبهمل.

يقورلا معلململليليّلحدداالموقعلكللا معل ملا مذكواةلفيلا قلئمالعلىلإحدىلا خلائطلأالمجسملألا كلةلاتاضلا.لااسثعداال مشلاكال
ا مواقعلا ثيلعثلتملعللهللعلىلحدةلأململا يبللبأكمله.لتذكلاالاسثخداملميثلحلا خليطالا موضحلعلىلا خليطالحلثلسلسلعدكملكثلًلا.

يقوملا معلملبملليليّلتقسلملا ثالملذلفيلمجموعلألعلىلحسبلعددلا خلائطلامجسملألا كلةلاتاضلالا ثيلأحضلتهللكيليكثشيهلل
ا ثالملذ،لخبصلاقًثللكلفًلللحثىليثسنىل لثالملذلتحديدلمواقعلا معل ملعلىلا خليطالأالا كلةلاتاضلا.لاإذالسمحلا وقت،لتثللدرل

ا مجموعلألا خليطالامجسملا كلةلاتاضلالحثىليثمكنوالمنلاالطالعلعلىلاالتنلن.

5.ليقورلا معلململليليّلااآلنلبمللأننللقدلأداكنللمللا ذيلتوضحهلخلائطلا عل ملامجسملألا كلةلامعنَللهمل،لهللل نسثعنلبثلكلا معلوملأل

مفتاح الخريطة

ش
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استخدم مفتاح الخريطة واالتجاهات األساسية لمناقشة مواقع البيئات الطبيعية بالنسبة لمصر. 
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فيلتحديدلمخثلفلمواقعلا للفلألا طللعلالحورلا عل م.لافثحوالكثلبكملعلىلصيحال"تحديدلمواقعلا للفلألا طللعلا"،لتملأ قوالنظلةلعلىل
خليطالا عل م.لملذالالحظثملعنلهذهلا خليطا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلتحديدلات وانلا مثنوعالا موضحالعلىلا خليطا.

يقورلا معلململليليّلأجل،لُتلسملخليطالا عل ملهذهلبعدةلأ وان،لغلللأنهللتنقسملبشكللمخثلفلعنلخليطالا قلااألا خلصالبنل.لأينلننظلل
 ثحديدلا مكلنلا ذيليلمزلإ لهلكلل ون؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلتحديدلميثلحلا حللكأداةل ثيسلللات وانلا ظلهلةلعلىلا خليطا.

يقورلا معلململليليّلاائع،لأنثملتثذكلانلا معل ملا شهللةلعلىلا خليطا.لسلسلعدكملميثلحلا حللعلىلفهملا معلوملألا موضحالعلىل
لاتسملءلالخثللالتالملذل مشلاكالا معلوملألا ثيلفسلاهللاجمعوهللمنلميثلحل ا خليطا،لانظلاالإ ىلميثلحلا حل،لتملسأسثخدملعبي:

ا حل.

يقوملا معلملبملليليّلاخثللالتالملذل ثحديدلملليلمزلإ لهلكلل ونلمنلات وانلا خلصالبمخثلفلا للفلألا طللعلالاا نجمالا ثيلتلمزلإ ىلموقعل
مبللعلىلا خليطا.

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلاسثخدملميثلحلا خليطالااالتجلهلألاتسلسلال منلقشالمواقعلا للفلألا طللعلالا موجودةلفيل
مبل.

لا ثحدثلفيلتسهلللعقدلمنلقشالعنلمواقعلا للفلأل يقوملا معلملبملليليّلتقسلملا ثالملذلفيلمجموعلألمنلأابعالأالخمسالالسثخداملعبي:
ا طللعلالفيلا عل م.لاقلللا لدء،ليملاسونلاسثلاتلجلالتمثلللا ثعللللعنلجمللا منلقشا،لالتمثلللكليلالدمجلاالتجلهلألاتسلسلالمثلل

"ا شملرلا آلبي"لأال"ا جنوبلا شلقي"،لإلعطلءلاتجلهلألُميبلال موقعلإحدىلا للفلألا طللعلا.

مل لثالملذل ملحوظال لمعلمّلالحظلأنلا للفلألا طللعلالا موضحالعلىلا خليطالمخثليالعنلا للفلألا ثيلُشلحتلفيلا داسلا سلبق.لقد:ِ
معلوملألعنلأنلا مواقعلا قليلالمنلخطلاالسثواءلتثسملبداجلألحلااةلعل لا،لأمللا مواقعلا قليلالمنلا قطللن،لفثثسملبداجلألحلااةل

علا ثالملذلعلىلا ثيكلللفيلمنطقالسهورلتنداالا مشلبهال لللفلألا قطللا،ل)تقعلا للفلألا قطللال منخيضا.لبلالسثعلنالبثلكلا معلوملأ،لشج:ِ
بل قلبلمنلا قطللن(،لكمللأنلا آلبلألا ممطلةلتقعلعلدًةلفيلا للفلألا مطللة.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمنلقشالمواقعلا للفلألا طللعلالعنلطليقلاالسثعلنالبميثلحلا حللااالتجلهلألاتسلسلا.ل)سلوفللهذال
اتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلا ثيكلللا نلقد(.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 6.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّل خثلملداسلا لوم،لدعونللنثنلقشلعنلسؤارل ثوسلعلتيكللكم.لهنلكلنوعلااحدلمنلا للفلألا طللعلالغلللظلهلةلعلىل
هذهلا خليطالاهيلاتااضيلا لطلا.لفيلاأيكم،لأينلتقعلبلفلألاتااضيلا لطلالفيلأنحلءلا عل م،لا ملذالاللُيلمزلإ لهللبلونلمحدد؟لنلقشوال

أفكلاكملمعلزملللمجلاا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاتفكلالمعلا زملللا مجلاا.

التفكير الناقد
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نظرة عامة الدرس 5

ف بداية كل درس لمراجعة وتأمل ما تم تعلمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس اليوم. 1. المقدمة: وّظِ

يقوملا معلملبملليليّلتوزيعلكثلبلا ثلملذلعلىلا ثالملذلاتشجلعهملعلىلفثحلصيحال"خليطالا عل م"،لتملإاشلدلا ثالملذلإ ىلمثلبعثهلأتنلءل
ا قلاءة،لتملاالنثقلرلإ ىلصيحال"أينليعلشلا للآلء؟"

فنللفيلأحدلا دااسلا سلبقالا للفلألا طللعلالا ثيلتسثطلعلا حلوانلألا لقلءلفلهللعلىلقلدلا حللةلافًقلل يقورلا معلململليليّلتعل:
فنللمواقعلبعضلا للفلألا طللعلالفيلا عل م.لااآلنلدعونللنجمعلكللاتموالا ثيلتعلمنلهللانثعل:فلشيءل الحثللجلتهل.لافيلا داسلاتخلل،لتعل:

جديد.لانظلاالإ ىلهذالا حلوان،لُيطلقلعللهلاسمل"ا للآلء".لايعلشلفيلا للفلألذاألا منلخلا حلا،لكملليثخذلمنلاتشجلالبلًثلل ه،لايثنلارل
ا مكسلاأ،لاا يلكها،لاا حشلاأ،لافيلبعضلاتحللنليثآذىلعلىلمللفيلا ثلبالا لطلا.لعلىلخليطالا عل ملا ثيلأملمكم،لضعوالإصلعكمل

علىلا موقعلا ذيلتثوقعونلأنلتعلشلفلهلطلوالا للآلء،لتملا ثيثوالاشلاكوالعملكملمعلزملللمجلاا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلتحديدلبلفلألا آلبلألا ممطلةلفيلا منلطقلا مطللةلعلىلا خليطا،لتملمشلاكالمواقعهللمعلزملللمجلاا.

يقورلا معلململليليّلاسثمثعتلبسملعلاتفكلالا ثيلدمجثموهللعنلكليلالصنعلا قلاا.لاا لوملسنثعلفلجزًءالجديًدالعنلخبلئصلا للفلأل
ا طللعلا،لصنينللفيلداسلسلبقلا كلئنلألا حلالااتشللءلغلللا حلالا ثيلتعلشلفيلا للفلألا طللعلا،لاا لوملسنثعلملعنلصوالتيلعلل
اتجزاءلاا كلئنلألا مخثليالا موجودةلفيلإحدىلا للفلألا طللعلا.لاُيقبدلبكلمالا ثيلعللأَتللكللكلئنلفيلاآلخل.لفعلىلسللللا مثلر،ل

تسثطلعونلا ثيلعللمعلكثلبلا ثلملذلا خلصلبكم،لفثكثلونلفيلصيحلته،لاتيثحونهل لعمللفلهلأالتضعونهلجلنًلل.لهللل نمثللبعًضللمنلتلكل
ا ثيلعالأ.لسأقورل كملتيلعلوالمعلا منضدةلا ثيلتجلسونلعللهل،لفكلفلسثثيلعلونلمعهل؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلحسًنل،لتيلعلوالمعلا منضدةلا ثيلتجلسونلعللهل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا ثيلعللمعلا منضدةلا ثيليجلسونلعللهل.

يقورلا معلململليليّلتوقيوا،لالتيلعلوالمعلزمالئكملا مجلااينل كم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا ثيلعللمعلزمالئهملا مجلااين.

يقورلا معلململليليّلتوقيوا.لمنليمكنهلمشلاكالصوالا ثيلعللا ثيلقلملبهللمعلزمللهلا مجلاا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالصوالتيلعلهم.

مفتاح الخريطة
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انظر إلى الخريطة التالية وناقشها. ثم أكمل مفتاح الخريطة.

خريطة العالم
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الحظ الصورة التالية واستمع إلى التفاصيل التي يقولها معلمك. 

أين يعيش الببغاء؟

الدرس

5

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
تحللللصوالا ثيلعللا قلئملبلنلا كلئنلألا حلالاللللللل  

اتشللءلغلللا حلالا موجودةلفيلإحدىلا للفلأل
ا طللعلا.

االسثعلنالبأد ال شلحلطلقلتأقلملا حلوانلألفيل  
ا للفلألا طللعلال للقلءلعلىلقلدلا حللةلأالعدمل

تأقلمهل.

علمجموعالمنلا كثبلأالا مقلالألأالا مبلدالاإل كثلانلال جم:ِ
ا ثيلتثحدثلعنلا موضوعلألا ثل لاّلا للفلألا طللعلا،ل

اا حلوانلألا ثيلتعلشلفيلا محلطلأ،لامجموعالمثنوعالمنل
ا حلوانلألا ثيلتعلشلفيلبلفلألأخلىلغلللا محلطلأ.

عنوانلا بواة  
ا ثيلعل  
عنوانلفلعي  
ا لقلءلعلىلقلدلا حللة  

كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  
أقالملتلوينلأالأقالملتمللزل)إذال  

كلنتلمثوفلة(
موادلا لحثل)انظللتجهلزاأل  

ا معلمل لداس(

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعلف

ا ثيكلللا نلقدّ
تحديدلا معلوملألا مثعلقالبل موضوع.  
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2.ليقورلا معلململليليّلأداكنللاآلنلميهوملمبطلحلا ثيلعل،لانحنلمسثعدانلالسثكشلفلكليلالتيلعللأجزاءلإحدىلا للفلألا طللعلالمًعل.ل
فيلا لدايا،لسأعلدلقلاءةلاصفلطلئللا للآلءلا ذيلحدتثكملعنه.لاافعوالأيديكملعندلسملعلكلمالتيلعل.

يقوملا معلملبملليليّلإعلدةلقلاءةلا وصفلتملا ثوقفلعنلا قلاءةلإذالاأىلطالًبلليلفعونلأيديهمل إلجلبا،لتملسؤا هملعنلتحديدلشكللا ثيلعلل
ا موصوف،لابعدهللسؤا هملعنلتحديدلا كلئنلألا ثيلتيلعلتلمًعل،لهللهيلكلئنلألحلالأملأشللءلغلللحلا.لافيلا نهليا،ليعلادلا معلملا قلاءةل

حثىليلفعلا ثالملذلأيديهم.

يقورلا معلململليليّلُيطلقلعلىلهذالا طلئللاسمل"ا للآلء"،لايعلشلفيلا للفلألذاألا منلخلا حلا،لكملليثخذلمنلاتشجلالبلًثلل ه،لايثنلارل
ا مكسلاأ،لاا يلكها،لاا حشلاأ،لافيلبعضلاتحللن،ليثآذىلعلىلمللفيلا ثلبالا لطلا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلافعلأيديهمل ثعليفلا ثيلعالألفيلا وصفلا شيهي.

يقورلا معلململليليّلشكًلالجزياًلل كملعلىلحسنلاسثملعكم.لسثسمعونلفيلهذالا وصفلتيلعللا كلئنلا حي،لا للآلء،لمعلاتنلنلمنلاتشللءل
غلللا حلالاهمللا طقسلاا ثلبا.لمللاتشللءلغلللا حلالاتخلىلا موجودةلفيلإحدىلا للفلألا طللعلالا ثيلتمكنثملمنلتحديدهل؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلذكللاتشللءلغلللا حلالا موجودةلفيلإحدىلا للفلألا طللعلالمثلل)ا طقس،لاداجالا حلااة،لاضوءل
ا شمس،لاا ثلبا،لاا بخوا،لاا ملء،لامللإ ىلذ ك(.

يقورلا معلململليليّلتلعبلاتشللءلغلللا حلالدااًالمهمًللفيلبقلءلا كلئنلألا حلالعلىلقلدلا حللةلفيلأيلبلفالطللعلا،لحلثلتسثيلدلا نللتلأل
اا حلوانلألمنلاتشللءلغلللا حلالفيلا عثوالعلىلا طعلملاإيجلدلصوالا حمليالاا ثأملنلا ثيلتحثلجهل.لدعونللاآلنلنثعلفلعلىلا مزيدلمنل
أشكلرلا ثيلعللبلنلا كلئنلألمنلخالرلقلاءةلإحدىلا مقلالأ.لسثجدانلفيلصيحال"احثللجلألا كلئنلألا حلا"لنًبلليحثويلعلىلمعلوملأل

تبفلا عديدلمنلأشكلرلا ثيلعللبلنلا كلئنلأ.لهلللنوضحلا بيحالتنيسنللقلللأنلنلدألا قلاءة.لملذالتالحظونلعنلهذهلا قلاءةلا ثيلتلدال
مخثليالعنلا قبصلا ثيلاعثدنللقلاءتهللفيلكثلبلا ثلملذ؟

ما،لاأنلبعضل يقوملا معلملبملليليّلاسثدعلءلتالتالتالملذلأالأابعال مشلاكالمالحظلألعنلا بيحا.ليجبلعللهملإدااكلأنلا يقلاألُمقس:
ا يقلاأل هللعنلاينلفلعلا،لاأنلا بوال هللعنلاين.

يقورلا معلململليليّلنعم،ليمكنكملاؤيالكلملألمطلوعالبخطلعليض.لأشللاالإ ىلمثلرل هذهلا كلملألفيلصيحثكم.لُتسمىلهذهلا كلمال"عنوانل
لهذهلا كلملألعلىلا محثوىلا ذيلسثقلألعنه.لأاىلكلمال"طعلم"،لاهذاليعنيلأنلا يقلةلا ثل لالسثزادنللبمعلوملألعنلا طعلمل فلعي".لتدر:

كمثطلبلتحثلجهلا كلئنلألا حلال للقلءلعلىلقلدلا حللة.لمنلمنكمليسثطلعلإيجلدلعنوانلفلعيلغخل؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلتحديدلا كلمثلنل"ا مأاى"لا"ا ملء"لكعنوانلنلفلعللن.

يقورلا معلململليليّلأالحظلتلابًطللبلنلا عنلاينلا يلعلالاأارلجملالفيلا مقلر.لمنلمنكملالحظلذ كلا ثلابطلمثلي؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاتفكلال)يعدلكللعنوانلفلعيلااحًدالمنلاالحثللجلألا ثالتالا مذكواةلفيلا جملالاتا ى(.

يقورلا معلململليليّلأنثملشديدالا مالحظا.لتمدنللا معلوملألا مذكواةلفيلمنثبفلكللفقلةلبثيلصلللعنلاالحثللجلألا مذكواةلفيلا جملال
اتا ى.لأشللاالإ ىلا بواة.لتدرلا جملالا موجودةلأسيللا بوالعلىل"عنوانلا بواة".لتزادنللعنلاينلا بوالبمعلوملألحورلمحثويلأل
ا بواة.لا ثيثوالإ ىلزملللمجلاالانلقشوالكلفل يتلعنوانلا بواةلا موجودلأسيللا بواةلاتا ىلانثللهكملعنلأحدلا ثيلعالألا مهما.

يقوملا ثالملذلبملليليّلاال ثيلألإ ىلزملللمجلاالاا لدءلفيلا ثحدثلمعه.

يقورلا معلململليليّلتسلعدنللخبلئصلا نصلا حل لا،لمثلّلا عنلاينلا يلعلا،لاا بوا،لاعنلاينلا بوا،لفيلا نبوصلا واقعلالفيلا عثوال
علىلا معلوملألا مهمالبسهو ا.لااآلنلبمللأننللأصلحنللعلىلداايالببلآالا مقلر،ل نقلألاإلاشلداألا موجودةلأعاله.

للتحتلاتمثلالا ثيلتوضحلطلقلاسثيلدةلا نللتلألاا حلوانلألمنلاتشللءلا محلطال يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلضعلخًط:
فيلا للفالا طللعلا.

يقورلا معلململليليّلهذهلا ملةل نلنلحثلإاللعنلا ثيلعالألا قلئمالبلنلا كلئنلألا حلالاتشللءلغلللا حلا.لاهذاليعنيلأنلنلكزلأشكلرل
ا ثيلعللبلنلا كلئنلألا حلالابعضهللا لعض،لانلكزلأيًضللعلىلا ثيلعللبلنهللابلنلاتشللءلغلللا حلا.

ملحوظال لمعلمّليمكنلإنجلزلا عمللا ثل يلبشكللفلديلأالفيلتنلئللأ،لأاليمكنلأنليقلأهلا يبللبأكملهلمًعل.

يقوملا معلملبملليليّلقلاءةلا يقلةلاتا ىلاعنوانلا بواةلمًعل،لتملتوضلحلطليقالاتاانبلفيلبنلءلمسكنلغمنل هللمنلا طلنلاا ثلبا.لتمثللل
كليلالتسللطلا ضوءلعلىلهذهلا معلوملأ.

يقورلا معلململليليّلسنكمللقلاءةلا مقل الاآلنلمعلا ثلكلزلعلىلإبلازلدالئللاسثخداملا حلوانلأل ألشللءلغلللا حلالا موجودةلفيلا للفال
ا طللعلا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلقلاءةلا مقل المعلتحديدلدالئللاسثخداملا حلوانلأل ألشللءلغلللا حلالا موجودةلفيلا للفالا طللعلال
اإبلازهل.

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية
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ا تحت األمثلة التي توضح طرق استفادة النباتات والحيوانات من األشياء المحيطة في البيئة الطبيعية. ضع خّطً

احتياجات الكائنات الحية

تحتاج الحيوانات إلى الطعام، والماء، والمأوى لتعيش. وتحصل على هذه األشياء من بيئتها الطبيعية. تتجول الحيوانات في البيئة المحيطة بحًثا عن الطعام، 
والماء، والمأوى. يستطيع العديد من الطيور والحشرات الطيران. تستطيع حيوانات، مثل الغزالن واألسود واألرانب، أن تسير أو تجري أو تقفز. تستطيع 

السناجب والقرود أن تتسلق األشجار.  

الطعام
وتصطادها  األخرى  الحيوانات  األسود  تطارد  كثيرة.  بطرٍق  الطعام  على  الحيوانات  تحصل 
تعثر  التي  الميتة  الحيوانات  والنسور  الراكون  تأكل حيوانات  النباتات.  األرانب  تأكل  كغذاء. 

عليها.

المأوى
تتبع الحيوانات طرًقا مختلفة عند تأمين مأوى لها، فتبني بعض الطيور األعشاش على األشجار. 
وتحفر حيوانات الخلد واألرانب الُحَفر أو الجحور في األرض. ويمكن للسناجب والبوم استخدام 
الفتحات الموجودة في األشجار، كما يمكن لحيوانات مثل السلطعون، والسالحف والضفادع 

االختباء تحت الصخور.

الماء
تتبع الحيوانات طرًقا مختلفة للحصول على الماء أيًضا، فيشرب بعضها الماء من األحواض أو 
الجداول أو حتى البرك، وتشرب األخرى الماء الذي يتجمع على أوراق النباتات بعد سقوط 

األمطار. وتعيش بعض الحيوانات في الماء؛ لهذا فهي محاطة بالمياه طوال الوقت.

عندما تجد بعض الحيوانات صعوبة في الحصول على الماء أو الطعام أو المأوى، فإنها تهاجر إلى بيئات طبيعية أخرى. ففي أفريقيا، يمكن للحمار الوحشي 
والفيلة السير أميااًل كثيرة بحًثا عن الماء. وتطير الفراشات الملكية نحو الجنوب في الشتاء، حيث تبحث عن مكان يكون الطقس فيه أكثر دفًئا ويتوافر فيه 

المزيد من الطعام.

تتخذ األرانب من الجحور مأوى لها في بيئاتها 
الطبيعية.

تتخذ بعض الكائنات من البرك مصدًرا للحصول على 
المياه.

تهاجر بعض الكائنات الحية إلى بيئات طبيعية جديدة 
أثناء تغّير الفصول.
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لاتسملءل لطلبلمنلا ثالملذلمشلاكالاتمثلالا ثيل يقوملا معلملبملليليّلبعدلانثهلءلا ثالملذلمنلا قلاءةلاإبلازلا معلوملأ،ليسثخدملعبي:
حبلوالعللهلل لحلوانلألا ثيلتسثعلنلبلتجزاءلغلللا حلا.ليطلبلمنلا ثالملذلتعليفلأيلقسملتوجدلفلهلا معلوملأل)تحتلأيلعنوانلفلعي(؛ل
كيليثمكنلا ثالملذلاآلخلانلمنلتحديدلنيسلا معلوملألبسهو ا.لتخطلطلإجلبلألا ثالملذلفيلمقدمالا يبل.لإنشلءلمخططلعلىلشكللحلفل

"T"،لبعنوانل"غلللحي"لعلىلجلنب،لاعلىلا جلنبلاآلخللعنوانل"االسثخدام/ا ثيلعل".

3.ليقورلا معلململليليّلأشكلكملعلىلتحديدلا عديدلمنلا ثيلعالألا ثيلتحدثلبلنلا كلئنلألا حلالااتشللءلغلللا حلالفيلإحدىلا للفلأل
ا طللعلا.لفعل منلليعدلنظلًمللمذهاًللمنلا ثيلعالأ،لاتلليلا كلئنلألا حلالا عديدلمنلاحثللجلتهللعنلطليقلاسثخداملاتشللءلغلللا حلا.ل

انظًلالالخثالفلا كلئنلألا حلالاتنوعهل،لتخثلفلتللًعللأشكلرلاحثللجلتهل؛لا ذالفهنلكلبلفلألبعلنهللمالئمال ثعلشلفلهللكلئنلألحلالمعلنا،ل
اهذاليعنيلأنلجملعلا للفلأل لستلمالئمال ثعلشلفلهللكللا كلئنلألا حلا.لقلأنللعنلا كثلللمنلا للفلألا طللعلالا موجودةلفيلا عل م،لفهللل

نثعمقلفيلتحللللبلفالطللعلالااحدةل نثعلفلعلىلكليلالتلللالهذهلا للفالالحثللجلألا كلئنلألا حلا.

ملحوظال لمعلمّلاجمعلا كثبلاا مبلدالاإل كثلانلالا مثوفلةل ديكل لثسنىل لثالملذلقلاءةلمعلوملألعنلبلفالا محلطلألاا حلوانلألا مثنوعال
)ا حلوانلألا ثيلتعلشلفيلبلفالمحلطلا،لاا حلوانلألا ثيلقدلاللتسثطلعلا لقلءلعلىلقلدلا حللة(.

يقورلا معلململليليّلنعلشلبل قلبلمنلا لحللاتحمللا ذيليعدلبلفالمحلطلا.لدعونللنلدألا عمللمًعللعلىلاصفلأجزاءلبلفالا محلطلأ،ل
فلإمكلننللكثلبالقلئمالبأسملءلا نللتلأ،لاا حلوانلأ،لااتشللءلغلللا حلالا ثيلتعلشلفيلهذهلا للفا.

يقوملا معلملبملليليّلتعللقلمخططلمنلتالثلأعمدةل)ا نللتلأ،لاا حلوانلأ،لااتشللءلغلللا حلا(لفيلااجهالا يبل؛لكيليدانلفلهللا ثالملذل
لاتسملءلالخثللالتالملذلإلكملرل إجلبلتهم.لتخبلصلاقتلا ثيكللل لثالملذل لثيكلللفلملليعلفونهلعنلبلفالا محلطلأ،لتملاسثخداملعبي:

تداينلاإلجلبلألعلىلا مخطط.

يقورلا معلململليليّلأشكلكملعلىلمشلاكالا معلوملألا ثيلتعلفونهل،لأمللاآلنلفلعملوالمعلزملللااقلأاالا مزيدلعنلبلفلألا محلطلأل
اا حلوانلألا ثيلقدلتعلشلفيلهذهلا للفا.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"مالءمالا للفلألا طللعلا".

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلاخثللمبدًااليثضمنلمعلوملألعنلبلفالا محلطلأل لقلاءةلعنهل.لاكثبلعنلحلوانلتنلسلهلبلفال
ا محلطلألاغخللالليسثطلعلا علشلفلهل.لاسثعنلبد لللمنلا قلاءةل ثدعملإجلبثك.

يقوملا معلملبملليليّلتقسلملا ثالملذلفيلمجموعلألصآللةلا عددلإلجلاءلبحث.لسلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةل
ا حللتلاّلا ثيكلللا نلقد.

يقورلا معلململليليّلاعملوالمًعلل شلحلسلبلبقلءلأحدلا حلوانلألعلىلقلدلا حللةلفيلا للفالا محلطلالفيلحلنلأنلحلواًنللغخللقدلالليسثطلعل
ا لقلءلعلىلقلدلا حللةلفلهل.لااسثخلجوالد لاًللمنلا مبلدال شلحلسلبلاجهالنظلهم.

ملحوظال لمعلمّلتبيحلكثلبلا ثلملذلمعلا ثالملذلفيلا يبللإذال زملاتمللالسثخلاجلأمثلالعملليمكنلكثلبثهلفيلكللملبع.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا ثعلانلالسثكملرلا لحثلعنلبلفالا محلطلألاا عثوالعلىلد للليشلحلسلبلبقلءلأحدلا حلوانلألعلىلقلدل
ا حللةلاهالكلحلوانلغخل.

4.ليقورلا معلململليليّلأكملثملا لحثلفيلمجموعلأ،ليمكننللاآلنلمشلاكالمللتعلمنلهلمعلاآلخلين.لسنسثخدملاسثلاتلجلالتللدرلأدااال
ا ثجورلااالنثظلال لمشلاكا.لسللقىلتلملذلمنلكللمجموعالفيلمقعدهلايكونلجلهًزال لمشلاكالبمللتوصلتلإ لهلا مجموعا.لاسلذهبلبلقيل

تالملذلا مجموعال الطالعلعلىلعمللا مجموعلألاتخلى.لمنلفضلكم،لاخثلااالفلًدالااحًدالفيلمجموعثكمل لثعللللعمللتوصلثملإ لهل للقىلفيل
مكلنه.

يقوملا معلملبملليليّلتسهلللعمللاسثلاتلجلالتللدرلأدااالا ثجورلااالنثظلال لشلاكلا ثالملذلبمللتعلموه.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاإلجلبالا ثيلتوصلتلإ لهللا مجموعالمسثخدملنلا د لللممللقلأاه،لاا ثجورلفيلأنحلءلا يبلل
 السثملعل نثلئجلعمللا مجموعلألاتخلى.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 5.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّلااآلنلاقدلتعلفثملعلىلا ثيلعالألفيلبلفلألمثعددةلاحللثملبلفالا محلطلبل ثيبلل،لدعونللنلخصلمللتعلمنلهلفيلمخططل
اعلف،لاتسلءر،لاتعلم.لافثحوالصيحال"اعلفلاتسلءرلاتعلم"لمجدًدا.لاكثلوالفيلعمودل"تعلم"لجملالكلملالتوضحلسلًلللأسلسل:ًلل ثيلعلل

ا كلئنلألا حلالمعلاتشللءلغلللا حلالا موجودةلفيلبلفثهل.لاأضليوالجملالتلنلالتقدملمثلاًلليدعملا جملالاتا ىلإذالتوفلل ديكملاقتلإضلفي.

يقوملا ثالملذلبملليليّلإضلفالجملالكلملالأالجملثلنلإ ىلمخططلاعلف،لاتسلءر،لاتعلم.

•

•

•

•

•

•
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اختر مصدًرا يتضمن معلومات عن بيئة المحيطات للقراءة عنها. اكتب عن حيوان تناسبه بيئة المحيطات وآخر ال يستطيع العيش 
فيها. استعن بدليل من القراءة لتدعم إجابتك. 

مالءمة البيئات الطبيعية

إلى أي مدى يلبي المحيط احتياجاته؟

ما االحتياجات غير المتوفرة؟

يمكن أن يعيش في المحيطات.

ال يمكن أن يعيش في المحيطات.

التفكير الناقد

البيئات الطبيعية

تعّلمتساءلاعرف

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

الصف الثالث االبتدائي102

سّجل ما تعرفه عن البيئات الطبيعية، ثم سّجل تساؤالتك. اترك العمود "تعّلم" فارًغا لتستكمله في نهاية هذا الفصل. 

اعرف وتساءل وتعلم
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نظرة عامة الدرس 6

فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم. 1.لا مقدماّلاظ:ِ

يقورلا معلململليليّلتحدتنللفيلا داسلا سلبقلعنلطليقالا ثيلعللبلنلا كلئنلألا حلالااتشللءلغلللا حلالفيلا للفا.ل نثذكللمًعلّلمللاتشللءل
غلللا حلالفيلا للفا؟

يقوملا معلملبملليليّلاالسثملعلإ ىلإجلبلألا ثالملذ.لاخثللالتلملذينل مشلاكالإجلبلتهملببوألعلٍرلمعلبلقيلا ثالملذ.لسلوفللهذالاتملل
فلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلا ثواصل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلذكللاتشللءلغلللا حلالا موجودةلفيلإحدىلا للفلأ،لمثللا ملله،لاا بخوا،لاا ثلبا،لاا مللني،لاغلللذ ك.

يقورلا معلململليليّلفيلاقتلسلبقلفيلا يبل،لقلأنللقبالحورلحلاسلحديقالا حلوان.لفيلاأيكم،لكلفليسثخدملحلاسلحديقالا حلوانل
اتشللءلغلللا حلالإلنشلءلبلفلألطللعلالمليحال لحلوانلأ؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

2.ليقورلا معلململليليّلأنثملتثعلمونلا كثلللعنلا للفلألا طللعلا.ل قدلتعلفنللحثىلاآلنلعلىلخبلئصلا للفلألا طللعلالا مخثليا.لكنللنثعلمل
حقلئقلعلمالمثلل"معظملا آلبلألا مطللةلتثملزلبجولحلا"،لأال"غل ًلللمللتكونلاتااضيلا عشللالحلاةلاجلفا".لدعونللنيكل.لهللتعثقدلأنل

ا منلخلفيلا موائللأالا للفلألا طللعلالتلبتلالليثآلل؟لهللا منلخلفيلا آلبلألا مطللةلحلالدائًمل؟

لاتسملءلالخثللالعدةلتالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلاذكلاالبعضلاتشللءلا ثيلقدلتثآلللفيلا للفا.

لاتسملءلالخثللالعدةلتالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلاسثمعوالبلنثللهلإ ىلسؤا يلا ثل يّلاذكلاالبعضلاتشللءلا ثيلقدلتثآلللفيلا للفا.

التواصل

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
تحديدلا ثآلللاألا للفلالفيلبلفلألطللعلال  

مثنوعا.
توضلحلتأتلللا ثآلللاألا للفلالفيلا كلئنلأل  

ا حلا.

تجهلزلنموذجلكلملل لمطويا.

ا سلب  
ا ثأتلل  

كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  
جلسل)أالمبدالصوألغخلل  

 السثخدامل إلشلاة(
مقص  
ااقال كللتلملذ  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعمل

ا ثعلانّ
احثلاملغااءلاآلخلين.  

تعل:َمل ثكون

ا ثواصلّ
مهلااألا قلاءة،لاا كثلبا،لاا ثواصلل  

غلللا ليظي.
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يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملمثللاتشخلص،لاا حلوانلأ،لاا منلخ،لاا حلائق.ل)سلوفللهذالا سؤارلميثوحلا نهليال
فلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلا ثعلانلمنلخالرلاحثلاملجملعلاآلااء(.

يقوملا معلملبملليليّلتشجلعلا ثالملذلعلىلضلبلأمثلالعلىلإجلبلتهم،لمثلل"قدليقطعلاتشخلصلأشجلالإحدىلا آلبلأ"،لأال"قدلتند عل
ا حلائقلفيلإحدىلا آلبلأ".لتقديملأمثلالأخلىلإضلفلالابمللقدلغيللعنهللا ثالملذ.

قدليلوثلاتشخلصلأحدلاتنهلا  
قدلتثسلبلجذاالنللألأالشجلةلفيلكسللا بخوا  
قدليحدثلفلضلنليجلفلا كثللنلا لمللا  
قدليمنعلا جيلفلا نللألمنلا نمو  

يقورلا معلململليليّلقدلتآل:للكللمنلا كلئنلألا حلالااتشللءلغلللا حلالا للفالإمللتآللًلالمؤقًثللأالطويللاتمد؛لحلثليثسلبلاتشخلص،ل
اا حلوانلأ،لاا نللتلأ،لاا منلخ،لااتحداثلمثللا جيلفلاا حلائقلاا يلضلنلأ،لفيلتآللللا للفا.ل نثوقفل حظال نثعلفلعلىلأحدلا مللدئل

ا هلما.لايسمىلهذالا ملدألبل سلبلااتتل.لأعثقدلأنكملابمللتيهمونلهذالا ملدألحثىل ول ملتسمعوهلمنلقلل.لا ثثعلفوالهذالا ملدأ،لسأحكيل
 كملقباّلقلتلتخثيلنكثالفضحكت.لمللاتتللفيلأحداثلا قبا؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلأحسنثم،لاتتللهولضحكلأخثي.لفمللا سلب؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلهذالصحلح،لا سلبلهولأننيلقلتل هللنكثا.لا سلبلهولمللَتنثجلعنهلتآلللاأ.لااتتللهولا ثآللللا ذيلنلاه،لأالملليحدثل
لالا خشبلحيلةلفيلإحدىلاتشجلا.لفمللا سلب؟ كنثلجال لسلب.لإ لكملمثلاًللغخلّليحيللطلئللنق:

لاتسملءلالخثللالتلملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

لالا خشب.لفمللاتتل؟ يقورلا معلململليليّلهذالصحلح.لا سلبلهولحيللنق:

لاتسملءلالخثللالتلملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

3.ليقورلا معلململليليّلنعم،لاتتللهولحداثلحيلةلفيلا شجلةلعندمللتثآلللإحدىلا للفلأل)اتتل(،لفمنلا مهملفهملا سلب.ل نقلألبعضل
اتمثلالعلىلا ثآلللاألا ثيلتحدثلفيلا للفالانيكللفيلأسللبهللاأتلهللعلىلا للفا.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"ا ثآلللاألا للفلا".

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلاسثخدملقلملتلوينل وضعلخطلتحتلا سلبلااسثخدملقلًمللبلونلمخثلفل وضعلخطلتحتل
تأتللاألا ثآلللاألا للفلا.

يقورلا معلململليليّلاذكلاالبعضلمهلااألا قلاءةلا ثيلقدلتسثيلدانلمنهللفيلهذهلا بيحا.

لاتسملءلالخثللالعدةلتالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاتفكلا،لمثللا نظللإ ىلا بواةل لحبورلعلىلا معلوملأ،لاقلاءةلا عنلاينلا يلعلا،لاا ثيكلللفيل
معلوملتهم.

ملحوظال لمعلمّلقدلتلدلميلداألغلللمأ وفال لثالملذلفيلصيحالكثلبلا ثلملذ.لقدلتلغبلفيلقلاءةلا بيحال لثالملذلاتوضلحلكللجملال لثأكدل
منلفهمهم.

يقورلا معلململليليّلأحسنثم.لقدلتسثيلدانلمنلا بواةلاا عنلاينلا يلعلالفيلإكملرلهذهلا بيحا.لفكلاالفيلمعلوملتكملإلكملرلا بيحا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلقلاءةلا قطعالاتحديدلاتسللبلاغتلالا ثآلللاألا للفلا.

4.ليقورلا معلململليليّلقلأنللعنلأابعلكوااثلطللعلالقدلتثسلبلفيلتآلللاألبلفلا.لا نثذكللا معلوملألا ثيلقلأنلهل،لسنبنعلا مطويا.ل
اهيلاسثلاتلجلالتسلعدنللعلىلتداينلمالحظلألأتنلءلتعلمنللا كثلللمنلا معلوملألا جديدة.لشلهدانيلأااًللقلللتبململا مطويا.

يقوملا معلملبملليليّلتوضلحلكليلالتبململا مطويالبشكللبسلط.لطيلااقالإ ىلنبيلنلاأسًلل،لتملطيلأعلىلا بيحالعلىلأسيلهللملتلن.ل
تملفلدلا واقا،لابذ كلتكونلا واقالمقسمالإ ىلنبيلنلاأسلللأيلفيلنمطلعمودي.لقطعلا واقالعلىلطورلا ثنللألا ثيلتملتنلهللمسلًقللقطعل

جزئيل)أيلاإلبقلءلعلىلاالجزاءلملثبقا(ل ثبنعلأجزاءلمنلا واقلعلىلا لملنلاا لسلا.لعلضلا شكللا نهلئيلعلىلا ثالملذلاتكلاالكللخطوةل
ببوألعلٍرلبلنملليبمملا ثالملذلا مطويا.

التعاون

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

119 الصف الثالث االبتدائي

استخدم قلم تلوين لوضع خط تحت السبب واستخدم قلًما بلون مختلف لوضع خط تحت تأثيرات التغييرات البيئية.

التغييرات البيئية

الدرس

6

يمكن أن تؤثر الكوارث الطبيعية واألشياء غير الحية في قدرة الكائنات الحية على الحصول على احتياجاتها من البيئة. 

الجفاف 

عندما تتوقف األمطار عن الهطول لفترة طويلة، تصبح األرض جافة وتظهر بها 
وال  والبحيرات.  واألنهار،  الصغيرة،  األحواض  تجف  أن  ويمكن  تشققات. 
تستطيع النباتات الحياة دون الحصول على ما يكفي من المياه، وقد تضطر 

الحيوانات إلى الهجرة بحًثا عن المياه.  

الحرائق 

يمكن أن تشتعل الحرائق في الغابات عندما يضرب البرق األرض واألعشاب 
الجافة، وتبدأ الحرائق أيًضا بسبب عدم سيطرة االنسان على النيران التي قد 
ُيشعلها. ويمكن أن تدمر حرائق الغابات البيئات الطبيعية للعديد من النباتات 
والحيوانات؛ لذلك تضطر الحيوانات إلى مغادرة بيئتها الطبيعية للحفاظ على 
حياتها. يتسبب الدخان الناتج عن الحرائق في تلوث الهواء. وباإلضافة إلى 
واألغصان  األوراق  بقايا  من  التخلص  في  الحرائق  تساعد  أن  يمكن  ذلك، 
إلى  المهمة  الغذائية  العناصر  بنفاذ  يسمح  مما  الغابة؛  أرض  في  المنتشرة 

التربة.
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يقوملا ثالملذلبملليليّلتبململا مطويا.

ملحوظال لمعلمّلأتنلءلعلضلا ثنللأ،لاسثخدملميلداألايلضلالمثللنبفلاابع.

يقوملا معلملبملليليّلا ثجورلفيلأاجلءلا يبللامسلعدةلا ثالملذلعندلا حلجا.لتشجلعلا ثالملذلعلىلمسلعدةلبعضهملبعًضل.

يقورلا معلململليليّلااآلنلاقدلصممنللا مطويا،لسنأخذلمعلوملألمنلصيحالكثلبلا ثلملذل نضليهللفيلا مطويا.لسنسثكمللا بيحالاتا ىل
مًعل.لسنكثبلفيلأعلىلكللصيحالأحدلاتحداثلا مداجالكعنلاينلفلعلالفيلا مقلر.لعلىلسللللا مثلرّلكثلبالكلمال"ا جيلف"لفيلا بيحال

اتا ى.

يقوملا ثالملذلبملليليّلكثلبالكلمال"لا جيلفلفيلا بيحالاتا ى.

للتحثه.لافثحوالا بيحالا ثيلاضعثملعنواًنلل هللبلسمل"جيلف".لفيليسلال يقورلا معلململليليّلانظلاالإ ىلسلبلا جيلفلا ذيلاضعثملخط:ً
ا جزءلا داخلي،لاكثبلسلبلا جيلفلأالااسمه.

يقوملا ثالملذلبملليليّلكثلبالسلبلا جيلفلأالاسمه.

يقورلا معلململليليّلااآلن،لانظلاالإ ىلسلبلا جيلفلا ذيلاضعثملخًطللتحثه.لفيليملنلا جزءلا داخلي،لاكثبلتأتلللا جيلفلأالااسمه.

يقوملا ثالملذلبملليليّلكثلبالتأتلللا جيلفلأالاسمه.

يقورلا معلململليليّلأحسنثملعماًل.ليمكنكملاسملسهملعلللا واقال مسلعدتكملعلىلتذكللا عالقالبلنلا سلبلااتتل.لعندمللتنثهي،لأكمللبلقيل
ا بيحلأ.

يقوملا ثالملذلبملليليّلإكملرلبلقيلا بيحلأ.ل)سلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلا ثواصل(.

5.ليقورلا معلململليليّلأحسنثملعماًل.ل نملحلقللاًللانقملبـلحلكلألبلتيديل نثذكللأاجهلا ثآللللفيلا للفا.لفيلصيوفكم،لحلكوالأيديكمل
بلعضلا حلكلألا ثيلقدلتسلعدنللعلىلتذكللأسللبلا ثآلللاأ.لعلىلسللللا مثلرّليمكنلا ثعللللعنلا حلائقلهكذا.ل)تحليكلا لدينلبحلكال

تعللللعنلا حلائق(.لعندمللنعودلمًعل،لسلعلضلعللنللكللصفلاإلشلاةلبحلكلألا لد.

يقوملا ثالملذلبملليليّلابثكلالحلكلألبل لدل لثعللللعنلكللسلبلمنلأسللبلا ثآللللا للفي.

يقوملا معلملبملليليّلا ثجورلفيلأنحلءلا يبللاتشجلعلا ثالملذ.لاسثخداملا جلسلأالغللهلمنلاإلشلااأ،ل جمعلا ثالملذلمًعللملةلأخلىل
بعدلمملاسثهملحلكلألا لدلعدةلملاأ.

ملحوظال لمعلمّلقملبدعملإشلااألا لدلاتكلااهلل لثعلملااالسثذكلا.

يقورلا معلململليليّل قدلالحظتلاأنللأتجورلفيلأاجلءلا يبللبعضلحلكلألا لدلا ُملثكلة.لمنلفضلكملقيوالااعلضوالحلكلألا لدلمعل
ا يبللعندمللأنلديلعلىلا بفلا ذيلتثواجدانلفله.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالحلكلألا لدلااالسثملعلاإظهلالاالحثلاملبلنمللتعلضلا مجموعلألحلكلتهل.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 6.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّلأيلمنلا ثآلللاألا ثيلداسنلهلل هللأسوألتأتلللفيلا للفا؟لمللد للكلعلىلذ ك؟

لاتسملءلالخثللالعدةلتالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلغًدالسنلىلإذالمللكنللنثذكللأسللبلا ثآلللاألا للفلا؛ل ذالااظلوالعلىلمملاسالحلكلألا لد.

التواصل
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نظرة عامة الدرس 7

تعّلم )90 دقيقة(
فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم.اإلرشادات 1.لا مقدماّلاظ:ِ

تنللفيلداسنللاتخلللعنلا ثآللاألفيلا للفا.ل لقفلا جملعلايعلضلحلكلأليده. يقورلا معلململليليّلتحد:

يقوملا معلملبملليليّلاذكلاالاسملكللتآللل،لمثللا جيلف،لاا حلائق،لاا يلضلن،لإ ىلغخله.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا وقوفلاعلضلحلكلألا لد.

2.ليقورلا معلململليليّلتخللوالأنكملتعودانلسلًلالإ ىلا منزرلمنلا مداسا،لاأنلأحدهملقدلاضعلجداًاالعليًضللاعل ًلل.لمللا ذيلقدل
ضكملذ كل لخطل؟لشلاكوالذ كلمعلا زملللا مجلاا. تيعلونه؟لكلفلسثحلا ونلا عودةلإ ىلبلثكم؟لهلليعل:ِ

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملمعلا زملللا مجلاا.

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل مشلاكالأفكلاهم. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاتفكلالعندمللُيطلبلمنهملذ ك.

يقورلا معلململليليّلطلحثملأفكلًاالملدعال ال ثيلفلحورلا جداال لوصورلإ ىلا منزر.لتمثللهذهلا حكليالتآللًلالجذاًيللاميلجًفللعلىلبلفثك.ل
ااآلنلتخللوالبنلءلطليقلسليعليشقلإحدىلا آلبلأ.لغل ًلللملليحدثلهذالفيلجملعلأنحلءلا عل م.لملذاليحدثلإذالأاادلسنجلبلعلوالا طليقل

ضلذ كل ا سليعلإ ىلبلكالعلىلا جلنبلاآلخل؟لمللا مشكالألا ثيلقدلتواجهلا سنجلبلعندلمحلا ثهلا وصورلإ ىلا جلنبلاآلخل؟لهلليعل:ِ
ا سنجلبل لخطل؟

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل مشلاكالأفكلاهم. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

3.ليقورلا معلململليليّلأحللًنللتثسلبلا كلئنلألا حلالفيلتآلللاألبلفلالتؤتللفيلا كلئنلألا حلالاتخلى.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال
"داالا نللتلألاا حلوانلألفيلا ثآلللا للفي".

للفيلا طلقلا ثيلقدليسثخدمهللكللكلئنلحيلفيلإفلدةلا للفالأالاإلضلاال يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلالحظلا بوالافك:
بهل.

يقوملا معلملبملليليّلقلللا مواصلا،ليلاجعلمعنىلكلمَثيل"منلفع"لا"أضلاا"لمعلا ثالملذ.لابعدلعدةلدقلئقلمنلا مشلاكا،ليطلحلاتمثلالا ثل لال
أململا ثالملذل ثوسلعلنطلقلتيكللهم.

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية
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الحظ الصور وفّكر في الطرق التي قد يستخدمها كل كائن حي في إفادة البيئة أو اإلضرار بها.

دور النباتات والحيوانات في التغير البيئي

ماعز ترعى في المراعي

ياسنت الماء )ورد النيل( على سطح النيل

الدرس

7

المواد المستخدمة

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
ا لحثلعنلمدىلقداةلا كلئنلألا حلالعلىل  

االسثيلدةلمنلإحدىلا للفلألا طللعلالأالاإلضلاال
بهل.

اسثخداملا د لللفيلدعملإحدىلا عللااأ.  

اجمعلمجموعالمنلا مبلدا،لبمللفيلذ كلا كثب،لاا مجالأ،لا/
أالمبلدالاإلنثلنتلعنلا سنجلبل،لاا كنآلل،لاسمكلا ثعللن،ل

اسلطعونل لسثخدمهللا طالبلفيلمجموعلأ.

ا منلفع  
اتضلاا  
جلئل  
ا لعيلا جلئل  

مبلدالا لحثل)انظللتجهلزاأل  
ا معلمل لداس(

كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعلف

ا ثيكلللا نلقدّ
توضلحلطلقلا ثيكلل.  

تعل:َمل ثعمل

ا ثعلانّ
احثلاملغااءلاآلخلين.  
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يقورلا معلململليليّلااآلن،ل ديكملدقلقال لثيكلللفيلا بواةلاتا ى،لتملشلاكوالأفكلاكملمعلزملللمجلاا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملمعلا زملللا مجلاا.

يقورلا معلململليليّلُيطلقلعلىلمجموعالا ملعزلاسملقطلع.لاتأكللا ملعزلأالا حلوانلألاتخلىلا عشب،لايسمىلذ كلا لعي.لمنلا ممكنلأنل
تيلطلقطعلنلا ملعزلفيلأكللا عشبلأالتقوملبل لعيلا جلئل.لايؤديلذ كلإ ىلتآلللاألفيلاتاضلبإزا الا نللتلألااتعشلبلا ثيلتمثللغذاءل
امأاىل لكلئنلألا حلالاتخلى.ليمكنلأنلتبلحلاتاضلصللالأالامللالإذال ملتشقهللجذاالا نللتلأ.لااآلن،لانظلاالإ ىلا بواةلا ثلنلالتمل

شلاكوالأفكلاكملمعلزملللمجلاا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملمعلا زملللا مجلاا.

يقورلا معلململليليّليلسنتلملئىل)اادلا نلل(لهولنللألغلللمبليلا منشأ،لا كنلأحضلهلأشخلصلمنلأملكنلأخلىلإ ىلمبللمنلزمنل
بعلد.لاهولنللألجلئل.ليسثهلكلا للسنتلا ملئيل)اادلا نلل(لا كثلللمنلا مللهلا عذبال نهللا نلل،لكملليمنعلهذالا نللألاصورلأشعالا شمسل

ااتكسجلنلإ ىلا نللتلألاتخلىلا ثيلتنمولتحتلا ملله.

لنفكر في العديد من التغييرات التي يمكن أن يتسبب فيها البشر، والنباتات، والحيوانات في بيئتنا، ثم سنتشارك أفكارنا.

يقوملا معلملبملليليّلمنحلا ثالملذلبضعلدقلئقلمنلاقتلا ثيكللل لثيكلللفيلا طلقلا ثيليمكنلبهلل للشل،لاا حلوانلأ،لاا نللتلألتآللللا للفا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلاسثخداملاقتلا ثيكللل لثيكلللفيلا طلقلا ثيليمكنلبهلل للشل،لاا حلوانلأ،لاا نللتلألتآللللا للفا.

4.ليقورلا معلململليليّلااآلن،لبعدلأنلحبلثملعلىلبعضلاتفكلالا جلدة،ليمكننللأنلنقلملمسلبقالكلةلا ثلج.لفيلاقتلسلبق،لحددتمل
ا منلطقلا قطللالعلىلا خليطالاحورلا عل م.لفيلبعضلمنلأاجلءلا عل ملحلثليكونلا منلخلبلاًدا،لغل ًلللمللُيشكللاتطيلرلا ثلجلككلةل

ايقذفونهللعلىلبعضهملا لعض.لسنسثخدملقطعالمنلا واقلعلىلأنهللكلةلا ثلج.لاكثلوالإحدىلا طلقلا ثيليمكنلأنليآلللبهللاإلنسلن،لأال
ا نللأ،لأالا حلوانلا للفالعلىلنبفلقطعالمنلا واق.

يقوملا ثالملذلبملليليّلكثلبالاتفكلالعلىلا واقا.

يقورلا معلململليليّلقوموالبطيلا واقلا خلصلبكملهكذا.ل]توضلحلكليلالتجملعلاتاااق[.لقيوا،لاعندمللأقورلهلل،لاقذفوالكلةلا ثلجل
ا خلصالبكملعلللا يبل.

يقوملا ثالملذلبملليليّليطويلا ثالملذلا واقالحثىلتكونلعلىلشكللكلةلتلجلايقذفونهللفيلا يبل.

يقورلا معلململليليّلاآلن،لا ثقطوالكلةلا ثلجلا قليلالمنكملاقوموالبيلدلا واقا.لسوفلنثجورلفيلا آلفالانقلألمللهولمكثوب.

يقوملا معلملبملليليّلاسثدعلءلتالملذل مشلاكالمللكثلوهلعلىلكلةلا ثلج.لاخثللال10لتالملذلإذالكلنلا وقتلقبلًلالايطلبلا ثوضلحلأال
ا ثيبلللإذال زملاتمل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا قلاءةلببوألعلٍرل مللهولمكثوبلعلىلكلةلا ثلج.

يقورلا معلململليليّلأحسنثم.ل قدلحددنللا عديدلمنلا طلقلا ثيليمكنلمنلخال هلل للشل،لاا نللتلأ،لاا حلوانلألتآللللبلفثنل.ليمكنلأنلتكونل
بعضلا ثآلللاألجلدةلاتسلعدلا للفا،لمثللأنلزااعالا مزيدلمنلاتشجلالتسلعدلعلىلتنظلفلا هواء،لبلنملليمكنل لعضلا ثآلللاألأنلتضلل
بل للفا،لمثللتلويثلأنهلانل.لا ثيثوالإ ىلزملللمجلاالااقلأاالمللهولمكثوبلعلىلكلةلا ثلجلا واقلا،لاأخللاالا زملللإذالمللكلنلا ثآللللييلدل

ا للفالأاليضلهل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا قلاءةلببوٍألعلٍرل مللهولمكثوبلعلىلكلةلا ثلجل ـلزملللمجلاالاتحديدلإذالمللكلنلذ كلسلضللا للفالأال
سلسلعدهل.ل)سلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلا ثعلان(.

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل مشلاكالأفكلاهم. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

5.ليقورلا معلململليليّلدعونللنيكللفيلا سؤارلنيسهل مواقفلأخلى.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"ميلدلأملضلا؟".

ال يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلالحظلا بواةلااقلألا ثآللللا مذكوالفيلكللصف.لحددلإذالكلنلا ثآللللميلًدالأالضلا:
بل للفا،لبوضعلدائلةلحورلميلدلأالضلا.لفيلعمودلا ثأتلل،لاشلحلتأتلللهذالا ثآللللفيلا للفا.

ملحوظال لمعلمّل ثوفلللا مزيدلمنلا دعمل لثالملذلا ذينليعلنونلمنلصعوبلأ،ليمكنكلاخثللالإكملرلا بفلاتارلمًعللفيلا يبل.لقدلتكونل
بعضلا ثآلللاألميلدةلاضلاة.لبمجلدلانثهلءلا ثالملذ،لقملبإجلاءلمنلقشال ثشجلعلا ثالملذلعلىلاسثخداملاتد ال دعملاجهلألنظلهم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلتسجلللا ثآلللاألا ميلدةلأالا ضلاةلمعلا ثعللل.ل)سلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةل

التعاون

مفيد ضار

مفيد ضار

مفيد ضار

مفيد ضار

مفيد ضار
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الحظ الصورة واقرأ التغيير المذكور في كل صف. حدد إذا كان التغيير مفيًدا أو ضاّرا بالبيئة، بوضع دائرة حول مفيد أو ضار. في 
عمود التأثير، اشرح تأثير هذا التغيير في البيئة. 

الشركة تبني مساكن جديدة  على 
مساحات  واسعة من األرض الزراعية.

فيضان يغطي أرًضا زراعية.

منصات البترول تسرب  كميات من 
البترول في مياه البحر األحمر.

انفجار بركان والرماد يسقط 
على األرض. 

واحة تفقد المياه بسبب الجفاف. 

مفيد أم ضار؟

التأثير التغيير

ََ

التفكير الناقد
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ا حللتلاّلا ثيكلللا نلقد(.

يقورلا معلململليليّلأحسنثملعمالً.لحددنللبعضلا ثآلللاألا ثيليمكنلأنلتيلدلبلفثنللأالتضلهل.لنعلملجملًعللأنهلعندملليزاعلاإلنسلنل
ا محلصلللا زااعلا،لفإنهليؤتللبذ كلفيلا للفالمنلخالرلا قضلءلعلىلا نللتلألا طللعلالفيلا منطقالاإجللالبعضلا حلوانلألعلىلا لحلل.ل

توفللبعضلا محلصلللأيًضللبلفلألجديدةل لكلئنلألا حلا.لقدلتسلعدلاتسمدةلا محلصلللعلىلا نمولاإبعلدلاآلفلأ.لامعلذ ك،ليمكنلأنل
يثدفقلا سملدلإ ىلاتنهلالاا جداارلايلوتهل.لدعونللنجليلبعضلاتبحلثلالكثشلفلكلفليمكنلأنلتسلعدلا حلوانلألاتخلىلا/أالتضلل

ا للفا.لافثحوالصيحال"ا لحث"ّ

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلابحثلعنلكليلالتأتلللأحدلا كلئنلألا حلالاآلتلالفيلا للفالسواءلبل نيعلأالاإلضلاالبهل.

يقوملا معلملبملليليّلقلاءةلا قلئمالا مقدمالفيلصيحالكثلبلا ثلملذ.

ملحوظال لمعلمّلإنلجلادلا مللهلا عذباليحظىلبلهثململفيلمبل،لكمللأنلا قضليللاتخلىلا مطلاحالشلئعالفيلا عديدلمنلا منلطقلحورل
ا عل م.لاسمحل لثالملذلبثحديدلنللألأالحلوانل لسلعلىلا قلئمالبنلًءلعلىلاالهثململا يلديلبموافقثكلاا مواادلا مثلحا.

يقوملا معلملبملليليّلتوفلللمواادلتبحلثلا ثالملذ،لمثللا كثبلمنلا مكثلا،لامواقعلا ويب،لامقلالألا بحف.لإذالكلنتلأجهزةلا كمللوتلل
مثوفلة،لفلبمللتجدلمواقعلا ويبلا مثعلقالبهذالا شأن،لاتوفللااابطل لثالملذلا ذينليحثلجونلإ ىلا مسلعدةلفيلا لحثلعلىلاإلنثلنت.

ملحوظال لمعلمّلقملبثكوينلمجموعالمنلا ثالملذلحسبلا للفلأ،لإذالكلنتلا مواادلمحدادة،لااسمحل لثالملذلبمشلاكالا مواادلامنلقشال
ا نثلئجلا ثيلتوصلوالإ لهل،لحلثلسثعثلللهذهلفلصالمنلسلال جعللا ثالملذليملاسونلتطللقلمعليلللتعلملتكنو وجلللا معلوملألااالتبلالأل

أتنلءلاخثللاهمل لثطللقلألاا مبلدالا لقملالا منلسلالالسثخدامهل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا لحثلعنلكليلالاسثيلدةلأحدلا كلئنلألا حلالاآلتلالمنلا للفالأالاإلضلاالبهل.

يقوملا معلملبملليليّلا ثجورلفيلأنحلءلا يبللبلنملليعمللا ثالملذلعلىلإجلبالاتسفلا.لدعملا ثالملذلعندلا ضلااة.

يقورلا معلململليليّليمكننللمشلاكالبحثنللمنلخالرلا ثحدثلفيلمعلضلا ثجورلفيلأاجلءلا يبل.

يقوملا معلملبملليليّلتقسلملا يبللإ ىلمجموعثلن.لجعللنبفلا ثالملذليجلسونلفيلمقلعدهملبلنملليثجورلاآلخلانلفيلأاجلءلا يبلل
إل قلءلنظلةلعلىلمالحظلألا لحثلاطلحلأسفلالعلىلا ثالملذلا جل سلن.ليجبلأنليكونلا ثالملذلا جل سونلقلداينلعلىلشلحلعملهمل

 آلخلين.لعندلاالنثهلء،ليحدثلتلديللاتعلدلا عمللا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالا لحثلااالسثعلنالبلتد ا.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 6.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّل قدلاكثشينللا لوملأسل لبليمكنلأنلتسلعدلفيلتآللللبلفثنل.ل قدلأجلينللبحًثللا لوملعنلكلفلأنلبعضلا كلئنلألا حلال
يمكنلأنلُتيلدلنظلمنللا للفيلاتضللبه.لمللا طلقلا ثيلنثلعهلل منعلاإلضلاالبل للفا؟لشلاكوالذ كلمعلا زملللا مجلاا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملعنلمنعلاإلضلاالبل للفا.

صورة للكائن الحي الذي اخترته

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

123 الصف الثالث االبتدائي

الطرق التي يؤثر بها في البيئة بالضررالطرق التي يؤثر بها في البيئة بالنفع

ابحث عن كيفية تأثير أحد الكائنات الحية اآلتية في البيئة سواء بالنفع أو اإلضرار بها.

البحث

سناجب تخفي البندق المتساقط من 
األشجار.

تأكل أسماك رأس األفعى غيرها من حيوانات الكنغر تأكل في المراعي.
األسماك والحشرات.

سلطعون يعيش في المياه العذبة 
يتغذى على براعم النباتات.

الكائن الحي الذي اخترته: 
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نظرة عامة الدرس 8

فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم. 1.لا مقدماّلاظ:ِ

يقورلا معلململليليّل قدلتحدتنللفيلداسنللا سلبقلعنلا طلقلا ثيلتجعللا كلئنلألا حلالُتيلدلا للفالأالتلحقلضلًاالبهل.لمللا طلقلا ثيل
تمنعلسلطعونلا مللهلا عذبالمنلا ثآذيلعلىلبلاعملا محلصلل؟لشلاكوالذ كلمعلا زملللا مجلاا.

يقوملا معلملبملليليّلاالسثملعلإ ىلإجلبلألا ثالملذ.لاخثللالتلملذينل مشلاكالإجلبلتهملببوألعلٍرلمعلبلقيلا ثالملذ.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملفلملليخصلاتسل لبلا ثيلتمنعلا كلئنلألا حلالمنلإ حلقلا ضلالبل للفا.

ملحوظال لمعلمّلاطلبلمنلا ثالملذلأنلييكلاالمللإذالكلنتلحلو هملا مقثلحالقدلتؤتللبل سلبلفيلا للفالأملال.

2.ليقورلا معلململليليّلأحللًنللأتنلءلسعلنللفيلحللمشكلالمل،لنثسلبلفيلحداثلمشكلالجديدة.لمنلاتهملالأنلنضعلفيلاالعثللالاآلتلال
ا سلللالا ثيلقدلتحدثل لنظلملا للفيلعندلمحلا ثنللا ثحكملفيلا كلئنلألا حلا.لإنلعلجوملا قببلهولحلوانليشلهلا ضيدعلا كنهليأكلل

أشللءلمخثليا،لبمللفيلذ كلا يفلانلا بآللةلاا حلوانلألا زاحيالاتخلى،لاحثىلا طلوالا بآللة.لكلنتلبدايالعلجوملا قببلفيلأمليكلل
ا جنوبلالتملأتىلإ ىلا يلللنلامنطقالا لحللا كلايليلاجزالا للبلنلحثىليحدلمنلانثشلالا يفلانلااآلفلألاتخلىلفيلا حقورلا زااعلا.

يقوملا معلملبملليليّلتوضلحلموقعلأمليكللا جنوبلا،لاا يلللن،لاا لحللا كلايلي،لاجزالا للبلنلعلىلخليطالا عل مل لثالملذ.

يقورلا معلململليليّلأااًل،لدعونللنيكللفيلا سلبلا ذيلجعللا مزااعلنليودانلاالسثعلنالبل حلوانلبداًللمنلعمللفخلأالاسثخداملأسل لبل
أخلىل لثخلصلمنلا يفلان.لااآلن،لتللد والاتفكلالمعلزملللمجلاال كم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلااآلن،ل نثحدثلعنلاآلتلالا سلللالفيلجلبلكلئنلحيلجديدلإ ىلا للفا.

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلشلاكثملبعضلاتفكلالا مثللةل الهثملم.لبلنملليعدلعلجوملا قببلبدياًللغمًنللعنلاتفخلخلأالا حلسل ليفلان،لإاللأنل
ا يالحلنليواجهونلمشكلالأكلللاهيّلكثلةلعددلحلوانلعلجوملا قبب.لقدليكونلجلدلعلجوملا قببلمملًثلل لعضلا حلوانلألا ثيلتحلارل

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
جمعلا لللنلألاتحلللهللاعلضهلل لللنلأتلل  

ا ثآلللاألا للفلالعلىلبقلءلا كلئنلألا حلالفيلهذهل
ا للفا.

قملبإعدادلااقلمخططلألمعلجدارلبللنلألامخططلبللني.لاقمل
بإعدادلجدارلبللنلأل مسجللا لللنلأل لكثلبالعلله.ليجبلأنل
يثضمنلجدارلا لللنلألعددلا ملعزلفيلبدايالكللجو الاعددل

ا ملعزلفيلنهليالكللجو ا.

خليطالا عل م  
ااقلمخططلأ  
أقالملتحديد  
شليطلنلأالتالتالأشلطالمنل  

ا واق
حلمللأاااق  
كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعلف

حللا مشكالأّ
تجملعلا لللنلألا مثعلقالبل مشكلا.  

تعل:َمل ثعمل

صنعلا قلااّ
تحديدلا نثلئجلاا نثلئجلا مثوقعا.  

ا للفا  
ا محلكلة  

المفردات األساسية
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أكله.لإنلعالجلملا قببلتثكلتللبسلعالاهيلقويالجًدا؛لإذلتملاصدهللاهيلتخلجلمنلحلائقلا آلبلألأالتقيزلبعلًدالبعدلدهسهل.لاهذاليعنيل
لقدليزيدلعددلعالجلملا قببلعنلا كلئنلألا حلال أنلعالجلملا قببلقدلتثسلبلفيلموألا حلوانلألاتخلىلأالاحللهللعنلا للفا.لامنلَتم:َ

اتخلىلفيلنيسلا منطقا.لدعونللنجمعلبللنلألعنلأتللذ كلا ثآللللعلىلا للفالمعلملاالا وقت.

3.ليقوملا معلملبملليليّلا خلاجلبل ثالملذلإ ىلا خلاجلإلجلاءلتجلبالا محلكلة،لأالببواةلأخلى،لتحليكلا منلضدلاا مقلعدلإ ىلجوانبل
ا يبللحثىلتثوفللمسلحالميثوحال لعمل.لتكللفلتلملذلااحدل لسجللا لللنلألايدانلنثلئجلكللتالملذلا يبل.لإذال ملتملاسلتكللفلتالملذل

بأدااالمثللهذهلاتدااالمنلقلل،لفقدلتحثلجلإ ىلتوضلحلأهملالمهملألا يبل.لا ثأكدلمنلأنلا ثلملذلا ذيليسجللا لللنلألمعهلقلملاصلصل
اجدارلبللنلألاشيءلغخلل لكثلبالعلله،لمثلل وحالكثلبالأالكثلب.

لنللمللا مقبودل يقورلا معلململليليّلتذكلانلأنهلفيلا دااسلاتا ىلتحدتنللعنلاالحثللجلألاتسلسلالا ثيلتوفلهللا للفالا طللعلا.لمنليذك:ِ
بلالحثللجلألاتسلسلا؟

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملا ثيلتخصلا طعلم،لاا ملء،لاا هواء،لاا مكلن،لاا مأاى.

يقورلا معلململليليّلسنلعبل علالمحلكلةل ثوضلحلكلفليمكنلأنلتؤتللا ثآلللاألفيلا للفالبملاالا وقت.لا محلكلةلهيلطليقالتقللدل معلفال
طليقالعمللاتشللء.لإنلا لللنلألا ثيلنجمعهلل لستلحقلقلا،لا كنليمكننللمالحظالاتنملطلاتيسلللا سلبلاا نثلجا.لعندمللتلعبل علالعلىل

ا كمللوتل،لمثللسللقلا سللااألحورلمدينا،لفهذالنوعلمنلأنواعلا محلكلة.لهلليمكنكملا ثيكلللفيلمثلرلغخلل لمحلكلة؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلا لوملسنالحظلكلفليؤتللتآللللا ملء،لاا طعلم،لاا مأاىلفيلا للفالفيلا ملعز.لهلليودلأحدلمنكملتسجلللبللنلتنل؟

يقوملا ثالملذلبملليليّلافعلاتيديل لثطوعلفيلتسجلللا لللنلأ.

يقوملا معلملبملليليّلاخثللالمثطوعلمنلا ثالملذل ثسجلللا لللنلأ.

يقورلا معلململليليّلسأقسملا يبللإ ىلمجموعثلن.

يقوملا معلملبملليليّلتقسلملا يبللإ ىلمجموعثلنلغلللمثسلايثلنلبعضلا شيء.لا مجموعالاتكلللقللاًللسثمثللأجزاءلا للفالفيلا جو ال
اتا ى.لأمللا مجموعالا ثيلعددهللأقللبعضلا شيء،لفسثمثللا ملعز.لإخللالا ثالملذلبلسملكللمجموعا،لاأنلتقفلكللمجموعالفيلصيوفل

مثوازيالمعلا مجموعالاتخلى.

يقورلا معلململليليّلسنلعبلا عديدلمنلا جوالألفيلهذهلا لعلا.لاافعوالأيديكملإذالكنثململعًزا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلافعلأيديهملإذالكلنوالملعًزا.

يقوملا معلملبملليليّلتوجلهلا ثالملذلا ذينليلثلسلعللهملا نشلط.

يقورلا معلململليليّلبل نسلالإ ىلا ثلملذلا ذيليسجللا لللنلأ،لعللكلتسجلللا لقملاإلجمل يل لملعزلفيلبدايالا جو الاتا ى.

يقوملا ثالملذلبملليليّليقوملا ثلملذلا ذيليسجللا لللنلألبحسلبلاتسجلللعددلا ملعزلاتا ي.

يقورلا معلململليليّليحثلجلا ملعزلإ ىلملء،لاطعلم،لامأاى.لاسثخثلاانلفيلكللجو ال عبلأحدلهذهلا عنلصل.لاحثىلتعللاالعنلاخثللاكمل
سثعطونلإشلاة.لإذالكنثملتليدانلا طعلم،لفضعوالكلثلليديكملفوقلمعدتكم.لإذالكنثملتليدانلا ملء،لفضعوالكلثلليديكملعلىلفمكم.لإذالكنتل

تليدانلا مأاىلأالمكلًنلل للاحا،لفضعوالكلثلليديكملفوقلاؤاسكملكمللهولا حلر.لهل:للنلدألا ثدايب.

يقوملا معلملبملليليّلتمثلللاإلشلااأل لثالملذ.لذكللاإلشلاةلتملا سملحل لثالملذلبثمثلللاإلشلاةلبشكللصحلح.

يقوملا ثالملذلبملليليّلعندملليذكللا معلملاإلشلاةلمثللا طعلم،ليلدلا ثالملذلبوضعلكلثلليديهملعلىلمعدتهم.

يقورلا معلململليليّلاافعوالأيديكملإذالكنثملجزًءالمنلا للفا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلافعلأيديهملإذالكلنوالجزًءالمنلا للفا.

يقورلا معلململليليّلإنلأهململلفيلا للفالهولا طعلم،لاا ملء،لاا مأاى.لسثسنحل كملحليالاخثللالأيلجزءلمنلأجزاءلا للفالفيلكللجو ا.ل
بإمكلنكملتآللللا جزءلفيلكللجو الإذالأادتملا ثآللل.لإنلاإلشلااألمثلهللمثللا ملعز.لهل:للنلدألا ثدايب.

يقوملا معلملبملليليّلتوجلهلا ثالملذلا ذينليلثلسلعللهملا نشلط.لتمثلللاإلشلااألملةلأخلىل مجموعالا ثالملذلا جديدة.لذكللاإلشلاةلتمل
ا سملحل لثالملذلبثمثلللاإلشلاةلبشكللصحلح.

يقوملا ثالملذلبملليليّلعندملليذكللا معلملاإلشلاةلمثللا طعلم،ليلدلا ثالملذلبوضعلكلثلليديهملعلىلمعدتهم.
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يقورلا معلململليليّلأديلاالظهواكملإ ىلبعضكملا لعض.لاللتنظلاالإ ىلا بفلاآلخل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلاالصطيلفلعلىلا بيوفلمعلإدااةلا ظهللبمسلفالبضعلأقداملمنلا بفلاآلخل.

يقورلا معلململليليّليقلالا ملعزلإذالمللكلنواليليدانلا طعلملأالا ملءلأالا مأاىلفيلهذهلا جو التمليعللانلعنلذ كلبلإلشلاة،لا كنلبحلثلالل
يثمكنلمنلهملعلىلا بفلاآلخللمنلاؤيثهل.

يقوملا ثالملذلبملليليّليخثلالا ملعزلملليحثلجلإ لهلتمليعلللعنلذ كلبلإلشلاة.

يقورلا معلململليليّلاللُيسمحلتجزاءلا للفالبل ثحلكلمنلا بف.لأجزاءلا للفاّلقلااالأيلاتجزاءلتليدانلتمثللهللتملأعطوالاإلشلاة.

يقوملا ثالملذلبملليليّلاخثللالأجزاءلا للفالا ثيليليدانهللتمليعللانلعنلذ كلبإشلاة.

يقورلا معلململليليّلعندمللأقورلانطلقوا،لاسثديلاا،ل كنلاللتآللاالاإلشلاة.لا ملعزّلتحلكوال لعثوالعلىلجزءلا للفالا ذيليثطلبقلمعل
اإلشلاةلا ثيلقمثملبل ثعللللعنهل.لإذالاجدتململليطلبقلإشلاتكم،لفأعلداالهذالا طل بلإ ىلخطلا لدايا.لإذال مليثطلبقلذ ك،لفثيضلوال

بل وقوفلإ ىلجلنلي.لانطلقوا.

ملحوظال لمعلمّليثحلكلا ثالملذلبسلعا،لا كنلالليلكضون.

يقوملا معلملبملليليّلملاقلالا ثالملذل لثأكدلمنلأنهملقدلفهموا.لا ثأكدلمنلأنلا ثالملذل مليآللاالاإلشلاة.لعندلتطلبقلإشلااألا ثالملذلفإنهمل
يذهلونلمًعللإ ىلخطلا لدايالا خلصلبل ملعز.

يقورلا معلململليليّلأحسنثملعماًل.لإذالكنثملمنلا ثالملذلا ذينليمثلونلأجزاءلا للفالا ملتثطلبقلإشلاتكملمعلا ملعز،لفلجلسوال لحظا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلإنلا ثالملذلا ذينليمثلونلأجزاءلا للفالا مليجداالملليطلبقلإشلاتهم،ليجلسون.

يقورلا معلململليليّلا ملعزّلإذالاجدتململلتحثلجونلإ له،لفلإمكلنكملا ثكلتلل لحبورلعلىلملعزلغخل.لأجزاءلا للفاّلإذالتطلبقتلإشلاةل
ا ملعزلمعلإشلاتكم،لفأنثملبذ كلسلعدتموهملعلىلا لقلءلاا ثكلتل.لاآلن،لكللتلملذلمنكمليمثللأنهلملعزلجديد.لعلىلا ثلملذلا ذيليسجلل

ا لللنلأ،لتسجلللعددلا ملعزل دينللاآلن.

يقوملا ثالملذلبملليليّلإنلا ثلملذلا ذيليسجللا لللنلألُيدخللا ثالملذلأتنلءلا عدلببوألعلٍرلايسجللعددلا ملعزلفيلنهليالا جو ال
االا ى.ل)سلوفللهذالاتمللفلصال ليبللبأكملهل لثعلانلفيلا ثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلحللا مشكالأ(.

يقورلا معلململليليّلأنثملا ملعزلا ذينل ملتجداالملليطلبقلاحثللجكملفيلا للفا.لبلأيكم،لمللا ذيلسلحدثل كملاآلن؟

يقوملا معلملبملليليّلاسثدعلءلعددلمنلا مثطوعلنلممنلافعوالأيديهملمنلا ثالملذ.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملعمللسلحدثلإذال مليجدلا ملعزلحلجثهلاتسلسلالفيلا للفا.

يقورلا معلململليليّلأنثملعلىلحق.لإذال مليجدلأيلكلئنلحيلملليلليلحلجثهلفىلا للفا،لفإنهل نليلقىلعلىلقلدلا حللة.لأنثملاآلنلسثمثلونل
جزًءالمنلا للفا.لإذالكلنلأيلتلملذلمنكمليمثللا ملعزلا مليجدلملليطلبقلاحثللجه،لفللنضملإ ىلا بفلا خلصلبأجزاءلا للفا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلإذال مليثطلبقلا ثالملذ،لفللنضموالإ ىلهذالا بفلا خلصلبأجزاءلا للفا.

يقورلا معلململليليّلملذالتالحظونلبشأنلعددلا ملعز؟لهلليزيدلهذالا عددلأمليقل؟لاافعوالاإلبهلملإ ىلأعلىلإذالكلنلا عددليزيد،لااإلبهلمل
إ ىلأسيللإذالكلنلا عددلينخيض.

يقوملا ثالملذلبملليليّليلفعلا ثالملذلاإلبهلملإ ىلأعلىل ثوضلحلأنلعددلا ملعزليزيد.

يقورلا معلململليليّلملذالتالحظونلبشأنلعددلأجزاءلا للفا؟لهلليزيدلأملينخيض؟لهلل،لعللاالعنلذ كلبإبهلمكم.

يقوملا ثالملذلبملليليّليضعلا ثالملذلاإلبهلملإ ىلأسيلل ثوضلحلأنلعددلأجزاءلا للفاليقل.

يقورلا معلململليليّلهلللبنللنسثكشفلا مزيدلمنلذ ك.لااآلن،لبعدلأنلفهمنللكليلالعمللهذهلا محلكلة،لفلنلدألا جو الا ثلنلا.لبل نسلال لثلملذل
ا ذيليسجللا لللنلأ،لعللكلتسجلللا لقملاإلجمل يل لملعزلفيلبدايالا جو الا ثلنلا.

يقوملا ثالملذلبملليليّليحبيلا ثلملذلا ذيليسجللا لللنلألعددلا ملعزلايسجلهلفيلبدايالا جو الا ثلنلا.

يقورلا معلململليليّلأديلاالظهواكملإ ىلبعضكملا لعضلتملحدداالإشلاة.لبإمكلنكملاخثللالإشلاةلمخثليالعنلا جو الاتا ى.لانطلقوا.

ملحوظال لمعلمّلكللجو التمثللعلًمل.ليمكنلأنلتجليلا لعلال10لجوالألبحلثلتمثلل10لأعواملأالاالقثبلالعلىلخمسلجوالألفقط،لاذ كل
بنلءلعلىلمسثوىلا ثالملذ.لاإذالكلنلهنلكلتالملذلمسثواهملمثقدم،لفلطلبلمنلتلملذلأالاتنلنلممنليمثلونلا ملعزلاضعلشليطلمنلا واقلفيل

جللهملا خليي.لاإذالاجداالملليطلبقلاحثللجهم،لفلطلبلمنهملنزعلا شليطلا واقي،لتملأخللهملأنلهذالا شليطلا واقيليمثللا ثلوث،لاأنل
ا ملعزلاجزءلا للفالخلاجلهذهلا لعلالتنهمللتضلاالبسلبلا ثلوث.

حل المشكالت
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يقوملا معلملبملليليّلاالسثملاالفيلجوالألا لعلالايطلبلمنلا ثلملذلا ذيليسجللا لللنلألتسجلللعددلا ملعزلفيلبدايالكللجو الانهليثهل.ل
إعلدةلا ثالملذلإ ىلا داخلل منلقشالا لللنلألعندلاالنثهلء.

يقورلا معلململليليّلهلللبنللنحلللا لللنلألمًعل.

ملحوظال لمعلمّلهذهلفلصالعظلمال منلقشالميلهلملا ثيكلللا حلسوبيل لثعلفلعلىلاتنملطلاتجليدهل؛لإذليحلللا ثالملذلاتنملطلفيلا لسمل
ا لللني.ليمكنل لطالبلذايلا مسثوىلا مثقدملتطويللخواازملال لثنلؤلبل سنواألا عشللا قلدما.

4.ليقوملا معلملبملليليّلتوزيعلكثلبلا ثلملذ.

يقورلا معلململليليّلافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"تكلتللا ملعز".

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلسجللبللنلألنشلطلا محلكلةلاحللهل.

نوالهذهلا لللنلألفيلجدارلا لللنلأل يقورلا معلململليليّلبمللأننيلقلأألبللنلألكللجو الافًقلل مللسجلهلا ثلملذلا ذيلسجللا لللنلأ،لدا:ِ
ا موجودلفيلكثلبلا ثلملذ.

يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملا لللنلألا ثيلسجلهللا ثلملذلمسجللا لللنلألاقلاءةلا علمل)ا جو ا(لببوألعلرلاعددلا ملعزلفيلبدايال
ا جو ال لثالملذلحثىلينسخوهللفيلجدارلا لللنلألفيلكثلبلا ثلملذ.لابداًللمنلذ ك،لبإمكلنكلتسجلللا لللنلألمنلا ثلملذلا ذيلسجللا لللنلأل

علىلااقالمخططلألكلللةل لثالملذلحثىليثسنىل هملنسخهل.

يقوملا ثالملذلبملليليّلتسجلللبللنلألكللجو ا.

يقورلا معلململليليّلمللاتموالا ثيلالحظثموهللفيلهذهلا لللنلأ؟

لاتسملءلالخثللالعدةلتالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاؤاهملحورلاتجلهلألا لللنلأ.ل)سلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّل
صنعلا قلاا(.

يقورلا معلململليليّليمكننللعمللتمثلللبللنيل لللنلتنل.لالحظوالأنلعددلا جوالألا ثيل علنلهللتمثللاتعوام،لاهيلملسومالعلىلا محوال
اتفقي،لاأنلعددلا ملعزلفيلنهليالكللجو اليمث:َللبمدىلااتيلعلاتعمدة.

يقوملا معلملبملليليّلا ثحدثلببوألعلٍرلعنلاسمكلتمثلاًللبللنل:ًللبلتعمدةلعلىلااقلمخططلألكللللبنلًءلعلىلا لللنلألا ثيلُجمعت.ل ثعزيزل
مللتعلموهلفيلا ليلضللأ،ليطلبلا معلملمنلا ثالملذلعمللتمثلللبللنيلبلتعمدةلااسملخطلا مسلال)بحلثليمثللسلاتنلنلمنلا ملعزلعلىل

اتقل؛لاذ كلتوفلًلال لوقتلاا مسلحا(.لسؤارلا ثالملذلعنلأفضللتنسلقلفيلتحللللا لللنلألا ثيلُجمعتلانقلهل.

ملحوظال لمعلمّلاسثدعلتالملذل لسملأعمدةلا ثمثلللا لللنيلاتلوينهل.لإذالأكمللبلقيلمعلميلا مداسالاآلخلينلفيلمداسثكلهذالا نشلطل
أيًضل،لفقملبدمجلجملعلبللنلألا يبورلاعمللتمثلللبللنيلعللهل.لإتلحالفلصال لثالملذلذايلا مسثوىلا مثقدملبمقلانالا ثمثلللا لللنيل

 لمجموعالبل ثمثلللا لللنيل ليبللاتحللللا نثلئج.

يقورلا معلململليليّلملذالتالحظونلفيلهذالا لسملا لللني؟لهلليطلبقلهذالمللالحظثموهلفيلجدارلا لللنلأ؟

لاتسملءلالخثللالعدةلتالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالاؤاهملحورلاتجلهلألا لللنلأ.

ملحوظال لمعلمّلتثضمنلبعضلاإلجلبلألا محثملاّلقطلًعللصآلًلالمنلا ملعزل)سلعالتالملذلمنلا يبللمنلأصلل28لتلملًذا(ليجدلاحثللجلأل
ا علشلايثكلتللبسلعالعلىلمدىلجو ثلنلإ ىلتالثلجوالألإ ىلا حدلا ذيلالليكونلفيلا موطنلملليكييلمنلا آذاء،لاا ملء،لاا مأاىل جملعل

أعضلءلا قطلع.لعندلهذهلا نقطالتنثهيلحللةلكثلللمنلا ملعز،لامنلتمليعودلكجزءلمنلأجزاءلا موطن.

يقورلا معلململليليّلأحسنثملعمالً.لهلللبنللنكمللاإلجلبالعنلبلقيلاتسفلالفيلصيحال"تحللللنثلئجلنشلطلا محلكلة".لبإمكلنكملا مشلاكالمعل
ا زملللا مجلاال لثنلقشلفيلاإلجلبلأ.

يقوملا ثالملذلبملليليّلا ثعلانلمعلا زملللا مجلاالااالسثملاالفيلتحللللاتسفلالفيلكثلبلا ثلملذ.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 5.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّل قدلاأينللفيلتجلبالا محلكلةلأنهلكلمللزادلعددلا ملعز،لقلتلا مواادلمثللا طعلم،لاا ملله،لاا مأاى.لهلللبنللنطلقلملل
تعلمنلهلعلىلا ثآللاألا للفلالا ثيلداسنلهل.لعندمللتثآلللا للفا،لمللا ذيلتيعلهلا كلئنلألا حلالمنلأجللا لقلء؟

لاتسملءلالخثللالعدةلتالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

األعوام
 عدد الماعز في نهاية كل عام  عدد الماعز في البداية )الجوالت(

)جولة(

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية
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سجل بيانات نشاط المحاكاة وحللها.
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األعوام = عدد الجوالت المكتملة

صنع القرار

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية

125 الصف الثالث االبتدائي

تحليل نتائج نشاط المحاكاة.

1. ماذا حدث لعدد الماعز في نهاية كل عام )جولة( خالل هذا النشاط؟

2. مّر الماعز خالل هذا النشاط ببعض األعوام الجيدة عندما كان عدد الماعز كبيًرا. ماذا حدث في العام التالي مع بيان السبب؟

3. مّر الماعز خالل هذا النشاط ببعض األعوام السيئة عندما كان عدد الماعز صغيًرا. ماذا حدث في العام التالي مع بيان السبب؟
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يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهملمثللا ثكلفلمعلا للفالأالاالنثقلرلإ ىلبلفالجديدةلأالا موأ.
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نظرة عامة الدرس 9

فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم. 1.لا مقدماّلاظ:ِ

يقورلا معلململليليّلتنلا نللفيلا دااسلا سلبقا،لتأتلللا ثآلللاألا للفلالفيلبقلءلا كلئنلألا حلا.لا ثيثوالإ ىلا زملللا مجلاالاأخللاهلملل
ا ذيلسلحدثل لللفالإذال ملتحبللا نللتلألعلىلأشعالا شمس.

يقوملا معلملبملليليّلاالسثملعلإ ىلإجلبلألا ثالملذ.لاخثللالتلملذينل مشلاكالإجلبلتهملببوألعلٍرلمعلبلقيلا ثالملذ.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالا ثوقعلألاتعزيزلذ كلبلتد ا.

يقوملا معلملبملليليّلتوزيعلكثلبلا ثلملذ.

2.ليقورلا معلململليليّلسنلدألا لوملمشلاعل"شلِاك"لا خلصلبنل.لسلكونلهذالا مشلاعلفلصال مشلاكالاآلخلينلمللتعلمنلهلفيلهذال
ا يبل.لسنقوملبعمللكثلبليحثويلعلىلمعلوملألتوضحلأتللا ثآلللاألا للفلالعلىلا موطنلا للفي.لقلللأنلنلدأ،لهلللبنللنسثعلضلتوقعلتنلل

عنلمشلاعنل.لافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"أقل:ملنيسي".

نلا نجوملا ثيلتبفلمجهودك. يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلاقلألكللعللاة.لبل نسلالإ ىلكللصف،ل ِو:

يقوملا ثالملذلبملليليّلملاجعالا ثقللملمعلزملل.

يقورلا معلململليليّلمنلفضلكم،لاافعوالأيديكملإذالكلنتل ديكملأيلأسفلا.

يقوملا معلملبملليليّلاإلجلبالعنلاتسفلالاتوضلحلأجزاءلمنلنموذجلا ثقللملحسبلا حلجا.

يقورلا معلململليليّلهللسلقلتيلمنكملأنلاأيلأالاسثخدملكثلًللليحثويلعلىلمعلوملألمنلقلل؟لعندمللأسثدعيلأيلتلملذلمنكم،لفللشلاكنلل
بأفكلاه.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالا ثجلاب.

يقورلا معلململليليّلإنلا كثلبلا ذيليحثويلعلىلمعلوملأليوضحل لقلائلأهملا معلوملألعنلا موضوعلأالا مكلن.لتحثويلكثلللمنلا كثلللأل

   

المحتوى الدراسي


أجد صعوبة في تقديم أمثلة للمدى 
الذي تضر أو تساعد به الكائنات 

الحية بعضها البعض.

 
يمكنني تقديم أمثلة للمدى الذي تضر أو 
تساعد به الكائنات الحية بعضها البعض 

ويمكنني تقديم حلول واقعية.

  
يمكنني تقديم أمثلة تفصيلية للمدى الذي 

تضر أو تساعد به الكائنات الحية 
بعضها البعض ويمكنني تقديم حلول 

واقعية هادفة ومتميزة.

جودة األداء


يمكنني تصميم كتيب، لكنه ليس مرتًبا 

أو منظًما بشكٍل جيد. 

 
يمكنني تصميم كتيب مرتب ومنظم بشكٍل 

جيد. 

  
يمكنني تصميم كتيب مرتب ومنظم بدقة. 

المهارات الحياتية


أجد صعوبة في االعتماد على وجهة 

نظر مختلفة عند تقييم األشياء.

 
يمكنني تقييم األشياء وطرح أسئلة 
باالعتماد على وجهة نظر مختلفة.

  
يمكنني تقييم األشياء وطرح أسئلة 
باالعتماد على مجموعة متنوعة من 

وجهات النظر.

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية
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أقّيم نفسي
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شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
تبململكثلبليحثويلعلىلمعلوملأل ثعللمل  

ا ثالملذلعنلتأتلللا ثآلللاألفيلا للفا.

نواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعمل

ا ثعلانّ
احثلاملغااءلاآلخلين.  

تعل:َمل ثثعليشلمعلاآلخلين

ا مشلاكاّ
اإلدااةلاا ثنظلملا يلعالنل لمهلم.  

المواد المستخدمة

ااقالبلضلءلفلاغا  
أقالملتلوين،لأقالملاصلصل  

ملونا،لأقالملتحديد
أمثلالعلىلا كثلللألمنل  

ا مثلحف،لأالا حدائق،لأالأملكنل
ا جذبلا مخثليا.

كثلبلا ثلملذ  
أقالملاصلص  

كثلب  

المفردات األساسية

قملبعمللكثلبلتالتيلا طيل مشلاكثهلمعلا ثالملذلمقدًمل.

تجهيزات المعلم للدرس

تعل:َمل ثكون

ا ثواصلّ
مهلااألا قلاءة،لاا كثلبا،ل  

اا ثواصللغلللا ليظي.
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علىلصوالاخلائطلابعضلا معلوملألا مهمالاتخلى.لتعمللبعضلا كثلللألعلىلإقنلعلا قلائلبيعللشيءلمللبعدلقلاءةلا معلوملأ.

يقوملا معلملبملليليّلعلضلأمثلال كثلللألمخثليا.لا ثجورلفيلأاجلءلا يبللإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّل قدلتعلمنللا كثلللعنلأتللا ثآلللاألا للفلالعلىلا كلئنلألا حلالهلللبنللنسلعدلاآلخلينلعلىلفهململلتعلمنلهلا لوم.ل
سننظللأيًضللفلملليمكننللا قللملبهلجملًعلل لحدلمنلحداثلتآلللاألضلاةلامشلاكالذ كلمًعل.لسنقوملبعمللكثلبليحثويلعلىلمعلوملأل

 مشلاكثهلمعلبعضنللا لعضلامعلعلئالتنل.لنليدلأنلُنعلفلا جملعلكلفليمكنهملا مسلعدة.

ملحوظال لمعلمّلفيلحل التوفللأجهزةلا كمللوتل،لاسمحل لثالملذلبثحديدلا ثطللقلألا منلسلالإلنشلءلنصلااسوملأل لكثلب.

3.ليقورلا معلململليليّلافثحوالكثلبلا ثلملذلعلىلصيحال"تبململكثلب".لاسثسثعلنونلبهذهلا بيحال ثبململا كثلبلا خلصلبكم.

يقلألا معلملببوٍألعلٍرّلأكمللا ملبعلأل ثبململكثلبليحثويلعلىلمعلوملأ.

يقوملا معلملبملليليّلملاجعالأقسلملمخططلاتفكلال لثخطلطلحسبلا حلجالبنلًءلعلىلمسثويلألمعلفالا قلاءةلاا كثلبال دىلا ثالملذ.لتشجلعل
ا ثالملذلعلىلاخثللالمشكلالتملتنلا هللخالرلا يبل.لإذالكلنلا ثالملذلمهثملن،لبشكللفلديلأالكيبل،لبثنلارلقضلالمحللالخلصالبل ثآللل
مل هملا مواادل مزيدلمنلا لحث.لا ثجورلفيلأاجلءلا يبللامسلعدةلا ثالملذل ا للفيل ملُتنلقشلمنلقلل،لفسلعدهملفيلتوضلحلا مشكلا،لاقد:ِ

عندلا حلجا.

فوالعلىلسلبلا مشكلالاتأتللهللفيل يقورلا معلململليليّلأااًل،لحدداالا مشكلال-لأالأحدلا ثآلللاألا للفلال-لا ثيلتلغلونلفيلحلهل.لتعل:َ
ا للفا.لتذكلاالا لجوعلإ ىلمالحظلتكملا موجودةلفيلبلقيلا يبل،لااللتثلدداالفيلاسثشلاةلا زملللا مجلاالأالا زملللا ذيليجلسلعلىل

نيسلا منضدة.لاأخلًلا،لاذكلاالبعضلاتسل لبلا ثيليمكنل جمهواكملأنليسلعداالبهللااتملكنلا ثيلتثلحل هملا حبورلعلىلمزيدلمنل
لاالفيلإدااجلكثبلقلأتموهللأالمواقعلإ كثلانلالميلدة. ا معلوملأ.لفك:

يقوملا ثالملذلبملليليّلإكملرلا بيحال ثبململكثلبليحثويلعلىلمعلوملأ.

يقورلا معلململليليّلااآلنلبعدلأنلاخثلنللموضوًعلل لكثلبلا خلصلبنللاخططنلل محثواه،لفلنلدألبل عمللعلىلا كثلب.لشلهدانيلأااًللقلللطيل
ا واق.

يقوملا معلملبملليليّلإحضلالقطعالااقلفلاغالمنلا واقلاتبلضلبلتجلهلأفقي.لتعللملا ثالملذلكلفليقومونلبطيلا واقالإ ىلتالتالأتالث.

ملحوظال لمعلمّلإنهلا وقتلا منلسبل ملاجعالا مبطلحلا ليلضيلا ثلثلاملليعنلهلإذالُقسملا مسثطلللإ ىلتالتالأجزاءلمثسلايا.

يقورلا معلململليليّلحلنلدااكملاآلن.لاطواالااقكملإ ىلتالتالأجزاء.

يقوملا ثالملذلبملليليّلطيلااقهملإ ىلتالتالأجزاء.

ملحوظال لمعلمّلإنلا عديدلمنلبلامجلمعل جالا كلمال ديهللا قداةلعلىلتحديدلكثلبلبلعثللاهلقل ًلل.لفإذالكلنتلهذهلا للامجلمثلحا،لفإنهلل
طليقالجلدةل دمجلتطللقلمهلااألا كمللوتل.لا ثأكلدلعلىلأنلا قوا بلتسلعدلا مسثخدملعلىلتنظلملا وقتلاإدااته.

4.ليقوملا معلملبملليليّلا ثجورلفيلأاجلءلا يبللامسلعدةلا ثالملذلعندلا حلجا.لتشجلعلا ثالملذلعلىلمسلعدةلبعضهملبعًضل.لسلوفللهذال
اتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلاةلا حللتلاّلا ثعلان.لبعدلذ ك،لاعلضل لثالملذلمثلاًلل لعنلاينلا موجودةلفيلكللصيحالمنلا كثلبل

اتحد:َثلعنلكليلالتنظلملا محثوى.

يقورلا معلململليليّلسنقوملبإعدادلأقسلملمخثليالمنلكثلللتنل.لانظلاالإ ىلا مثلرلا خلصلبي،لاقوموالبثبنلفلكللجزءلمنلكثللكملبعنلاينل
اتقسلملا ثل لا.

فيلصيحالا آالفلاتململا،لاكثلوالمللتليدانلأنلييعلهلا جمهوا.لعلىلسللللا مثلرّلإيقلفلسلطعونلا مللهلا عذبالعنلأكلل  
ا محلصلل

داخللا لسلاّلا سلب  
داخللا وسطّلا ثأتلل  
داخللا لملنّلطلقلا مسلعدة  
ا جلنبلاتيسللا خلييّل مزيدلمنلا معلوملأ  
نلعنواًنل،لاحيظلا لسوملا ثوضلحلالأالا بوا.   اسطلا خلفّلدا:ِ

يقوملا ثالملذلبملليليّلتحللللعنلصللا كثلب.

يقورلا معلململليليّلبلسثخداملصيحالا ثخطلطلا خلصالبكملكنقطالانطالق،لابدأاالفيلإضلفالمعلوملألإ ىل وحلألا كثلب.لتذكلاال
اسثخداملمهلااألا كثلبالا ثيلنملاسهل،لمثللصللغالجملالعلىلقطعالمنيبلالمنلا واقلأالقو هللبهداءل نيسكلقلللتداينهللفيلا كثلب.

يقوملا معلملبملليليّلتوفلللأكلللقدالممكنلمنلا طلقلا الزمال إلنثلج،لبمللفيلذ كلاضعلإشلاةلعلىلا يبللا ذيليجبلعللهملا عمللعللهل
فيلا قسملا ثل ي،لاتوفلللإشلااألزمنلالعنلاقتلاالنثهلءلمنلقسملمعلن،لافثلاألااحالداايال مشلاكالجزءلمنلا منثجلمعلزملللمجلاا

يقوملا ثالملذلبملليليّلاسثكملرلا كثلبلا معلوملتيل)سلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلااألا حللتلاّلمثلل

تأثير المشكلة

 حلول محتملة: 
)ما يمكننا القيام به؟(

مصدر المعلومات األخرى 

مشكلة تحتاج إلى حل

الفصل األول آثار التغّيرات البيئية
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أكمل المربعات لتصميم كتيب يحتوي على معلومات.

تصميم كتيب

سبب المشكلة

الدرس

9

التعاون

المشاركة

التواصل
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ا ثواصللاا مشلاكا(.

يقوملا معلملبملليليّلإذالسمحلا وقت،ليطلبلمنلا ثالملذلأنليقدموالبعضلا ثعللقلأل لعضهملا لعضلحورلا جمللاا محثوى،لاأنليقدموال
ااقالفلاغالأخلىل لثالملذلإلنشلءلنسخالنهلئلالمنقحالمنلا كثلب.لإنلعمللالا ثخطلطلاا بللغالاا ملاجعالتعززلا مثلبلةلاتكلديملا،لاتحدل

منلا قلقلبشأنلا حلجالإ ىل"ا وضوحلمنلا ملةلاتا ى"،لاتوضحلأهملالا عمللعل يلا جودة.لسلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىل
ا مهلاةلا حللتلاّلا ثعلان.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 5.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّلأنشأنللا لوملكثلًللل مشلاكثهلمعلبعضنللا لعضلاعلئالتنل.لمنلهملبعضلا قلدةلفيلمجثمعنللا ذينليمكنهملا مسلعدةل
فيلحللا مشلكللا ثيلحددتهل؟

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل لمشلاكا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلغًدالسنقوملبمشلاكالكثلللتنللمعلبعضنللا لعضلاعلئالتنل.

التعاون
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نظرة عامة الدرس 10

فلبدايالكللداسل ملاجعالاتأمللمللتملتعلمهلمسلًقللااسثعلاضلموضوعلألداسلا لوم. 1.لا مقدماّلاظ:ِ

يقورلا معلململليليّل قدلعملنللبجدل نيهملكلفلتثآلللا للفلألاكلفلتؤتللهذهلا ثآلللاألفيلا كلئنلألا حلالا ثيلتعلشلفلهل.لدعونللنيكللفيل
هذالا موضوعلبطليقالجديدةل لحظا.لتخللوالمعيلأنكملمسؤا ونلعنلشلكالبنلء.لتحثلجونلإ ىلمسحلبعضلاتااضيل لنلءلشقالجديدة.لملل

اتسفلالا ثيلقدلتطلحونهللحورلكليلالتأتللكملفيلا للفا؟لشلاكوالذ كلمعلا زملللا مجلاا.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقوملا معلملبملليليّلاالسثملعلإ ىلإجلبلألا ثالملذ.لاخثللالتلملذينل مشلاكالإجلبلتهمللببوألعلٍرلمعلبلقيلا ثالملذ.

يقورلا معلململليليّلفيلمعظملمحلدتلتنل،لكنللنيكللفيلا كلئنلألا حلالفيلا للفا.لاببيثنللعلملءلبلفا،لكنللنثسلءرلعنلكليلالتأتللا كلئنلأل
ا حلالبلعضلا ثآلللاأ.لمنلخالرلفعللذ ك،لاكزنللعلىلنقطالمحددةلمنلاجهالنظللا عل ملا مهثملبلفلهلالا نللتلألاا حلوانلأ.لاجهالا نظلل

هيلا طليقالا ثيلييكللبهللشخصلمللفيلشيءلمل.لكلفلأدىلا سؤارلا ذيلفكلتملفلهل لثولإ ىلتآللللاجهالا نظللهذه؟ل منلاجهالا نظلل
لهل؟ ا ثيلطللتلمنكملتلن:ِ

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلعندملليثعلنلاتخلذلقلاالمهمليؤتللفيلاتشخلصلااتملكن،لمنلا مهملا نظللفيلا قلاالمنلاجهلألنظللمخثليا.لدعونلل
نيكللفيلمثلرلغخل.لتخللوالأنلأحدهملأعطىلفبلنللا كثلللمنلا ملر.لكلفلسننيقه؟لدعونللنضعلهذالا مثلرلفيلاالعثللا

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل إلجلبا،لتملتوسلعلا منلقشال ثيسلللإجلبلتهملبلسثخدامل يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:
نموذجلا منلقشالا ثل يلكمثلرلااحدلفقط.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّليلل هللمنلأفكلالاائعا!لإذالكلنلخمسالتالملذلفيلفبلنللمهثملنلبل ين،لفهللمنلا عدرلإنيلقلا ملرلفقطلعلىلمسثلزملأل
ا ين؟لمللا طليقالا علد الالتخلذلقلاا؟

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

خالرلهذالا داس،ليقوملا ثالملذلبملليليّ
اصفلطلقل ثقللللا ثأتلللاا ثآلللاألا ثيلتطلأل  

علىلا كلئنلألا حلالفيلا للفالا محللا.
ملاعلةلاجهلألا نظللا مخثليالفيلأحدل  

ا موضوعلأ.

نواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعل:َمل ثعلف

ا ثيكلللا نلقدّ
ا ثمللزلبلنلمخثلفلا لؤىلااجهلأل  

ا نظل.

تعل:َمل ثعمل

ا ثعلانّ
احثلاملغااءلاآلخلين.  

قصلا قلعلألا واقلالمقدًمل.لقملبإعدادلمخططلبل قلعلألا ملونال
ا مخثليالامللتمثله

اتصيلّلمزااعلأالصللد
اتبلضّلمل كلشلكالبنلء

اتخضلّلعل م
اتزاقّلاجللأعملر

اتحملّلموظفلحكوميلأالنلئب

تجهيزات المعلم للدرس

المواد المستخدمة

كثلبلا ثلملذل  
أقالملاصلصل  
قلعلألمبنوعالمنلا واقل  

ا مقوىلبلت وانلاتبلض،لااتخضل،ل
ااتصيل،لااتزاق،لااتحمل

اجهلألا نظل  

المفردات األساسية



ل197 ا يبللاتارّلغتلالا ثآل:لاألا للفلا

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

2.ليقورلا معلململليليّلتعجلنيلأفكلاكم.ليلدالأننللبحلجالإ ىلاالسثملعلإ ىلا عديدلمنلاجهلألا نظللا مخثليالفيلفبلنل.لا لوم،لأتنلءل
مشلاكالمشلايعكم،لسنيكللفيلا معلوملألمنلاجهلألنظللمخثليا.لسأقوملبثوزيعلقلعلألملونالمخثليال ثعللنلاجهالنظللالتخلذهل.لهذهل

هيلقلعالا ثيكلللا خلصالبكم.

يقوملا معلملبملليليّلتوزيعلا قلعلألا ملونالا مخثليا.ليحبللكللتلملذلعلىلقلعالملونالااحدة.لاإلشلاةلإ ىلا مخططلمعلمعنىلكللقلعال
ملونا.لسلوفللهذالاتمللفلصال لثالملذل لثدابلعلىلا مهلااألا حللتلاّلاحثلاملا ثنوعلاا ثيكلللا نلقد.

يقورلا معلململليليّلكللقلعالملونالتمثللاجهالنظللمخثليا.لأتنلءلقللمكملبـلمعلضلا ثجورلاإ قلءلنظلةلعلىلا كثلللألا مخثليا،لفكلاالفيل
ا موضوعلمنلاجهالنظلل ونلا قلعا.لعلىلسللللا مثلر،لإذالكنتلأنظللإ ىلكثلبلحورلسمكالتعلبلنلتأكللا كثلللمنلاتسملكلاتخلىلا ديل

قلعالصيلاء،لفسوفلأتظلهللبأننيلصللد.لعندمللأقلألعنلطلقلا مسلعدة،لقدلأسأرلا شخصلعمللإذالكلنلاقثلاحهلسلعلقلعمللالا بلدل
ا خلصالبي.لملذال ولكلنتل ديلقلعالخضلاءلاكنتلعل ًمل؟لمللا ذيلسأسأرلعنه؟

لاتسملءلالخثللالبعضلا ثالملذل إلجلبالبنلًءلعلىل ونلا قلعا.. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

يقورلا معلململليليّلأحسنثم.لتذكلاالأنلتيكلاالفلمللهولمهمل لمنببلا ذيلتملتكلليكملبه.لاسثمعوالإ ىلاجهالنظلكملا محددةلفيلهذهل
ا قلئماّ

يسلعدلقلدةلحكومثنللفيلاضعلا قوانلن.  
يملكلاجلرلاتعملرلعنلصلل لللعوهللايحثلجونلإ ىلاتشخلصل لثسوق.  
يداسلا علملءلطلقلتيلعللا نللتلألاا حلوانلأ.  
يحثلجلمل كولا لنلءلإ ىلاتاضلاا موادلا الزمال للنلء.  
يحثلجلا مزااعونلاا بللدانلإ ىلاتاضلاا ملءل لمحلصلللاصلدلاتسملك.  

إذا اقترح شخص ما طريقة للمساعدة قد تضّر وجهة نظركم، فشاركوا ذلك. على سبيل المثال، إذا قال الشخص "اصطياد كل 
قطعان الكنغر" وكان عملك هو اصطحاب السياح لمشاهدة جميع قطعان الكنغر، فهذا سيضر عملك. اسألوا عما إذا كانت هناك 

طريقة أخرى للمساعدة لن تضر بوجهة نظركم.

يقوملا معلملبملليليّلتقسلملا بفلإ ىلمجموعثلنلاتوجلههمل وضعلكثلللتهملعلىلا مكلتب.لسوفليثجورلنبفلا يبللايطلحلاتسفلال
بنلًءلعلىلاجهالنظلهم،لبلنملليلقىلا نبفلاآلخللمنلا يبللمعلكثلللتهمل ثقديملا محثوىلااإلجلبالعنلاتسفلا.لسللقىلا نبفلاآلخللمنل

ا يبللمعلكثلللتهمل ثقديملا محثوىلااإلجلبالعنلاتسفلا.ليثجورلا معلملفيلأاجلءلا يبللايسلعدلا ثالملذلعندلا حلجا.

يقورلا معلململليليّلسللقىلنبفلهذالا يبللفيلصيوفهملايعلضونلكثلللتهم.لهذالا نبفلمنلا يبللسلأخذلا قلعالا ملونالكثذكللل
بوجهالنظلهملايزاالا عديدلمنلا كثلللألا مخثليا.لتذكلاالأنلتيكلاالمثللا موقفلا ذيلتمثلهلا قلعالا ملونالاأنلتطلحوالأسفلالجلدة.ل

عندمللتسمعونلانلنلا جلس،لسنقوملبثلديللاتملكن.

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالا كثلبلاطلحلأسفلالااإلجلبالعنهل.

يقوملا معلملبملليليّلا ثجورلفيلأنحلءلا يبللااالسثملعلإ ىلا محلدتلأ.لتشجلعلا ثالملذلحسبلا حلجالعنلطليقلاتسفلالا مثعلقالبلونل
ا قلعلألا خلصالبهم.لإعطلءلإشلاةل ثلديللاتملكنلمثىلكلنلذ كلمنلسًلل.

يقورلا معلململليليّلسمعتلبعضلا محلدتلألا لائعا.لمنلمنكملأداكلأنلطلقلا مسلعدةلقدلتؤذيلشخًبللغخل؟لاافعوالأيديكم.

يقوملا ثالملذلبملليليّلافعلاتيديل إلجلبا.

يقورلا معلململليليّلكمللذكلنللسلبًقل،لعندلاتخلذلقلاااألكلللةليمكنلأنلتؤتللفيلاآلخلين،لمنلا مهملجًدالا حبورلعلىلاجهلألنظلل
مثعددةلامخثليالااحثلامهلل ثعملقلفهمكمل لموضوع.

يقوملا معلملبملليليّلجعللا ثالملذليكملونلصيحال"أقل:ملنيسي"لبنلًءلعلىلعملهملفيلمشلاعل"شلِاك".لملاجعالإجلاءلا ثقللملأالمحثواهل
حسبلا حلجا.

عهمل علا ثالملذلعلىلا ثيكلل،لاا ثأمل،لاا مشلاكا،لااالسثملع.لاشج: فلنهليالا داسل منلقشالا ثالملذلحورلعمللالا ثعل:ُم.لاشج: 3.لا خثلمّلاظ:ِ
أيًضللعلىلتلنيلهذالا نشلطلا لوميلإنلأمكن.

يقورلا معلململليليّلشلاكنللا لوملكثلللتنللااسثمعنللإ ىلاجهلألنظللمخثليا.ليلجىلمشلاكالكثلللتكملمعلعلئالتكملا لللا.لفيلاأيكم،لملذال
سثكونلاجهالنظلهم؟

لاتسملءلالخثللالعددلقللللمنلا ثالملذل إلجلبا. يقوملا معلملبملليليّلاسثخداملعبي:

يقوملا ثالملذلبملليليّلمشلاكالأفكلاهم.

التفكير الناقد

احترام التنوع
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يعمللمعلا مجموعال منلقشالاتفكلالا خلصال
بحلجزلا يلضلنلا نلجحلاتجملعهللمعلعلضل

أدنىلقدالمنلا مسلعدة.
ا علوملب.1.ز

يعمللمعلا مجموعال منلقشالاتفكلالا خلصال
بحلجزلا يلضلنلا نلجحلاتجملعهل.

ا علوملب.1.ز

يعمللمعلا مجموعال منلقشالاتفكلالا خلصال
بحلجزلا يلضلنلا نلجحلاتجملعهل.ليعملل

كقلئد،لايسلعدلفيلتلتلبلا مجموعلأ.
ا علوملب.1.ز

نلمالحظلألعنلفلعللالا موادلا مسثخدمال يدا:
فيلحلجزلا يلضلنلبدعملمنلا زمالءلأال

ا معلم.
ا علوملد.1.أ

نلمالحظلألعنلفلعللالا موادلا مسثخدمال يدا:
فيلحلجزلا يلضلن.

ا علوملد.1.أ

نلمالحظلألتثملزلبل ثعمقلعنلفلعللال يدا:
ا موادلا مسثخدمالفيلحلجزلا يلضلن.

ا علوملد.1.أ

يوضحلكلفليمكنلمنعلا يلضلنلألفيلأقل لمل
مخثليالحورلا عل ملبدعملمنلا زمالءلأال

ا معلم.
ا دااسلألاالجثملعلالج.2.ب

يوضحلكلفليمكنلمنعلا يلضلنلألفيلأقل لمل
مخثليالحورلا عل م.

ا دااسلألاالجثملعلالج.2.ب

يوضحلطلًقللمثنوعاليمكنلمنلخال هللمنعل
ا يلضلنلألفيلأقل لملمخثليالحورلا عل م،لال
يشلاكلسلبلفلعللالأحدلاتسل لبلفيلمكلٍنل

محدٍد.
ا دااسلألاالجثملعلالج.2.ب

يعمللمعلا مجموعال منلقشالفلعللالحلجزهمل
اكلفليمكنلتحسلنهلمعلعلضلأدنىلقدالمنل

ا مسلعدة.
ا مجلالألا مهنلالأ.1.ب

يعمللمعلا مجموعال منلقشالفلعللالحلجزهمل
اكلفليمكنلتحسلنه.

ا مجلالألا مهنلالأ.1.ب

يعمللمعلا مجموعال منلقشالفلعللالحلجزهمل
اكلفليمكنلتحسلنه،لايضطلعلبداالا قللدةل
ايسلعدلفيلتنظلملا مجموعالفيلهذالا عمل.

ا مجلالألا مهنلالأ.1.ب

جودة األداء

يوضحلا موادلا ثيليجبلأالالليجبل
اسثخدامهللإلنشلءلحلجزلنلجحلبدعملمنل

ا زمالءلأالا معلم.
ا علوملد.1.ب

يوضحلا موادلا ثيليجبلاسثخدامهللإلنشلءل
حلجزلنلجحلايحددلا موادلغلللا ميلدة.

ا علوملد.1.ب

يوضحلا موادلا ثيليجبلاسثخدامهللإلنشلءل
مل حلجزلنلجحلايحددلا موادلغلللا ميلدة،لايقد:
تيلصلللاسثثنلئلالأالتوضلًحللمدااًسللبعنليا.

ا علوملد.1.ب

يوضحلخطالإعلدةلا ثبملم،لايبن:يهل،ل
لهللبطليقالغلللااضحالالليسهلل اييس:

فهمهل.

يوضحلخطالإعلدةلا ثبملم،لايبن:يهل،ل
لهللبطليقالااضحاليسهللفهمهل. اييس:

ل يوضحلخطالإعلدةلا ثبململا ثيلتضم:
لفليًدا،ل تيلصلللاسثثنلئلالا/أالحال:ً

لهل. ايبن:يهل،لاييس:

المهارات الحياتية

يلديلقدًاالضفلاًللمنلا لغلالفيلاالسثملعل
بلحثلاملاتقلللأفكلالاآلخلين،لااللسلملل

عندمللتخثلفلعنلأفكلاه.
احثلاملا ثنوع

يلديلاغلثهلفيلاالسثملعلبلحثلاملاتقللل
أفكلالاآلخلين،لااللسلمللعندمللتخثلفلعنل

أفكلاه.
احثلاملا ثنوع

يلديلاغلالاسثثنلئلالفيلاالسثملعلبلحثلامل
اتقلللأفكلالاآلخلين،لااللسلمللعندمللتخثلفل

عنلأفكلاه.ليمث:للنموذًجلليحثذيلبهلزمالؤهل
فيلهذالا نطلق.
احثلاملا ثنوع

علبللنلألدقلقالعنلفلعللالحلجزل يجم:
ا مجموعالبدعملمنلا زمالءلأالا معلم.

حللا مشكالأ

علبللنلألدقلقالعنلفلعللالحلجزل يجم:
ا مجموعا.

حللا مشكالأ

علبللنلألدقلقالعنلفلعللالحلجزل يجم:
ا مجموعا.ليضطلعلبداالا قللدة،لايسلعدلفيل

تنظلملا مجموعالفيلهذالا عمل.
حللا مشكالأ

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
لا بفلاتارلفيلا محثوىلا دااسي. ملحوظال لمعلمّلإذال ملتثوفلل ديكلأدااألا علضلا ثقديميلا لقمي،لفثخط:َ



الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

العالم من حولي

)االهتمام  بعالمنا(

الفصل الثاني: المياه على كوكبنا
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نظرة عامة على الفصل

المياه على كوكبنا

يكتشفاللتالم ذاطرًقاايمكلهمالالستعاهةابهاالثحكاظااثلام اياللشربالللظ كة.الصتِشف
يق ماللتالم ذارولبطاب ناحاالتاللم ايا)صثفة،اوسائثة،اوغازية(اودورةاللماء.ا
يستكشفاللتالم ذاص ك ةاتأث رادورةاللماءافااللطقس،اويم زوناب ناللطقسا

وللملاخ.

3

يتعثّماللتالم ذاص ك ةاتأث رادورةاللماءافااللملاخ.ايتعثّماللتالم ذاص فايدرساتعثَّم
اثماءاللطقساب اهاتاللطقسالكهماللملاخافااإحدىاللملاطقابشكٍكاأفضك.ا

يحثكاللتالم ذاإحدىاللملاطقالكهماص ك ةاتأث راملقعهاافااملاخها.ايحثكا
للتالم ذاب اهاتاللطقساللصفاللملاخ.

4

يتعاوناللتالم ذافااإهشاءاارضامتحكاالتلض حاللملاخافااإحدىاللف ئاتاشاِرك
للطف ع ةاوتمع كادورةاللماءافااهذياللف ئةاللطف ع ة.

3

الربط بالقضايا
للف ئةاوللتطليريايجباللحكاظااثلالستدلمةالألرضاوب ئتلا.اوأناهحترماللف ئةاوهحافظااث هاابااتفارهااأفرلًدلافاا

للمجتمع.

للمللطلةياللشعلراباالهتماء.اهحناجزءامنامجتمعاتلا،اوبثدها،اوللفشريةابأصمثها.اولككاملااحقلقاواث هامسئلل ات.

ن الدروسالوصفالمكّوِ
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المياه على كوكبنا

املهارات احلياتية املتضمنة
الوصفالُبعد

التفكير الناقد:تعثَّمالتعرف
تحديداللمعثلماتاللمتعثقةابالملضلع.  
تلض حاطرقاللتكك ر.  

التعاون:تعثَّمالتعمك
لحترلماآرلءالآلخرين.  

صنع القرار:
تحديدالللتائجاولللتائجاللمتلقعة.  

اإلنتاجية:
وضعاقائمةابالمهاماللمقرراإهجازها،اوالاس مااوضعاخططابديثة.  

المشاركة:تعثَّمالتتعايشامعالآلخرين
لإلدلرةاوللتلظ ماللكااالنالثمهام.  

إدارة الذات:تعثَّمالتكلن
لستعرلضاللتقدمافااتحق قالألهدلف.  

التواصل:
مهارلتاللقرلءة،اوللكتابة،اوللتللصكاغ راللثكظا.  
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م مؤشرات التعلُّ
اثلامدلراهذلاللكوك،ايسعلاللتالم ذالتحق قامؤشرلتاللتعثّماللتال ةي

5.أاللتحدثابجمكاصامثةامعالتفاعاللقللادالللحليةامناأجكاتقديماللتكاص كاأوا
للتلض حاتاللمطثلبة.

الرياضيات:
ب. العمليات والتفكير الجبري

1.جـاللضرباوللقسمةافااحدوداللعددا100.
1.د.الستخدلمالالسترلت ج اتالحكامسائكاللضرباوللقسمة.

2.ب.الستخدلماللعالقةاب ناللضرباوللقسمةالحكامسائكاللضرباوللقسمةاللتاا
بهااق مةاولحدةامجهللة.

د. القياس والبيانات
1.جـاقرلءةاق اساتاللحجمابالمث ثترلتاوللثترلتااثلاحاويةامع اريةاُموّلكة.

1.د.اتقديراق اساتاللحجمابالمث ثترلتاوللثترلت.

1.هـاإظهارافهماللعالقةاب ناللمث ثترلتاوللثترلت.
5.د.اق اساللمساحاتاباألادلداللوح حةاباستخدلماوحدلتاللعّداللترب ع ة.

العلوم:
ب. األرض والفضاء

1.ب.اتلض حادورةاللماءاللعامة.ا
1.جـاتعرفاحاالتاللمادةا)معكاللماء(اللدلخثةافاادورةاللماء.

1.د.اوصفاتأث راللمسطحاتاللمائ ةا)معكاللفح رلت،اللفحار(افااحاالتاللملاخا
لإلقث ما.

1.هـاوصفاتأث رلتادورةاللماءافااحاالتاللملاخالإلقث ما.
1.واللتم  زاب نامختثفاللمشكالتاللمتعثقةابالم اياللطف ع ةاللتااتؤثرافاا

للمجتمعاتاللمحث ةاوللعالم ةا)معكاللك ضاهات،اوللجكاف،اوللتغ  رلتا
للملسم ة(.

الدراسات االجتماعية:
جـ. فهم العالم من منظور مكاني

1.جـالستخدلمالألدولتاوللمعالما)معكاللجهاتالألصث ة،اومكتاحاللخريطة،ا
ولللظاماللشفكااللمفسط(الثمساادةافااقرلءةاللخرلئطاوللكرةالألرض ةا

وتكس رها.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
جـ. الصحة الغذائية وعلم األغذية

1.جـاوصفافللئداشرباللماء.

د. إدارة الموارد الشخصية والعائلية وترشيد االستهالك
2.ب.اللدالةاإللاللمحافظةااثلاللمللرداللعائث ةا)معكاللم اي،اوللطعام،ا

وللكهرباء(.
2.جاتلض حاص فاتعززاللمحافظةااثلاللموادراو/أواترش دهاامناصحةاللكردا

وللمجتمع.

التفكير الحاسوبي:
العلوم:

أ.1.جـاوضعاللف اهاتافااجدلولالثكشفاانالألهماط.

الدراسات االجتماعية:
جـ.1.جالستخدلمالألدولتاوللمعالما)معكاللجهاتالألصث ة،اومكتاحاللخريطة،ا

ولللظاماللشفكااللمفسط(الثمساادةافااقرلءةاللخرلئطاوللكرةالألرض ةا
وتكس رها.

القراءة:
د. مهارات القراءة: الطالقة

1.جـالستخدلماللس اقالتأص داحكظاللكثمةاأواللتوح حاللذلتاالألخطاءا
وفهمهااوإاادةاقرلءتهااحسباللحاجة.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ.اطرحاأسئثةاولإلجابةاالهاالثداللةااثلافهمالللص،ااثلاأناتش را

بلضلحاإللالللصاصأساسالإلجابات.
2.أاتحديداللرسالةاللمحلريةاأواللدرسامنالللص،اوتلض حاطريقةاهقثهاا

مناخاللاللتكاص كالألساس ة.
3.أ.اتحديدامعللاللكثماتاوللعفارلتاالدالستخدلمهاافاالللصاوللتم  زا

ب ناللثغةاللحرف ةاوغ راللحرف ة.
4.أ.الإلجابةااناأسئثٍةااناللرلبطاللملطقااب ناجمٍكاوفقرلٍتامحددةافاا

لللصا)معكاللمقارهة،اوللسفب/للتأث ر،اوللتسثسك(.

و. فهم نص القراءة: النص الذي يحتوي على معلومات
1.أ.اطرحاأسئثةاولإلجابةاالهاالثداللةااثلافهمالللص،ااثلاأناتش را

بلضلحاإللالللصاصأساسالإلجابات.
2.أاتحديداللككرةاللرئ س ةافاالللص،اولستعرلضاللتكاص كاللرئ س ة،ا

وتلض حاطريقةادامهاالثككرةاللرئ س ة.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.ب.الستخدلماللكهارساوقللم ساللمفتدئ نالتحديدامعللاللكثماتا

وللعفارلتاأواتلض حها.

الكتابة:
ج. معلومات وآراء

1.أ.اصتابةاهولصازلخرةابالمعثلماتاأواهولصاتلض ح ةالدرلسةا
ملضلٍعاوهقكالألفكاراوللمعثلماتابلضلح.

1.ب.اصتابةامقاالتارأياتداماإحدىاوجهاتالللظرابالدل كاولألسفاب.

د. العملية، واإلنتاج، والبحث
1.أ.الستخدلمامخططاتاتلظ مالألفكاراللضعاخطةاللكتابة.

2.أالستخدلماوسائكارقم ةامتللاةاإلهتاجاأامالاصتاب ةاوهشرهاابشككا
مستقكاأوابالتعاونامعاللزمالءافااصتابتها.

2.ب.اللمساهمةافاابحثاجمااا.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ.اللمشارصةابكعال ةافاامجملاةامناللملاقشاتاللجماا ةامعاللزمالءا
وللكفارافاامجملااتاصغ رةاومجملااتاأصفر.

1.جـالالستماعاإللاللمتحدثاباهتماماولهتفاياحتلاآخرافقرةافااللف انا
أواللقوة.

1.د.اتثخ صالألفكاراللرئ س ةاوللتكاص كاللدلامةافااأحدالللولصا
للتااتّمتاقرلءتهاابولٍتاااٍلاوتحديدها.

1.هـالالستماعاإللاللمتحدث نامناأجكاللتللصك،اولإلدرلك،اولللصللا
إللافهمالثملضلعاأواللمسألة،اأواتلض حاللكهماأواتعم قه.

1.والالستكادةامناأفكارالآلخرينافااللملاقشةاوللتعف رااناأفكارهما
بلضلح.

2.أالإلبالغااناملضلع،اأواهص،اأواسرداقوة،اأوالستعرلضاتجربةا
باللقائعاللمالئمةاوللتكاص كالللصك ةاذلتاللوثة.

3.أ.الستخدلماوسائطامسملاةاورقم ةاومرئ ةا)رسلمات،اأواتمع كا
ب اها،اأوااروض(افااللعروضاللتقديم ة.

4.أ.اللتحّدثابلضلحاوبلت رةامكهلمةاباستخدلماهفرةاصلت،اوإيماءلتا
ولغةاجسداملاسفة.
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أهداف التعّلمالدرس

لصتِشفياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي1
وصفاأهم ةاللم ايافااح اتلا.  
تلض حاتلزيعاللم ايااثلالألرض.  
تلض حاطريقةاللمحافظةااثلاللماء.  

لصتِشفياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي2
تحديدامرلحكادورةاللماء.  
تمع كادورةاللماء.  

لصتِشفياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي3
وصفاللكرقاب ناللطقساوللملاخ.  
وضعاتعريفالثملاخ.  
وصفاللملاخافااللف ئةاللمحث ة.  

تعثَّمياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي4
تحديداتأث راللم ايافااللملاخ.  
لستخدلماللضرباوللقسمةالحكامسائكاصالم ةااناهطللالألمطار.  
للمقارهةاب ناحاالتاللملاخافااموراباستخدلماب اهاتاللطقس.  

تعثَّمياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي5
لستخدلماخريطةاللعالمالتحديدامدىاقرباللمديلةامناللمسطحاتاللمائ ة.  
لستخدلمامكتاحاللخريطةالق اساللمسافات.  
لالستعاهةابدل كالداماإجاباٍتااناللملاخ.  

تعثَّمياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي6
تحث كاب اهاتاللملاخالتحديداملقعاللمديلةااثلاخريطةاللعالم.  
ذصراملقعاللمديلةاباللسفةالثمسطحاتاللمائ ة.  

تعثَّمياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي7
تحديداللمشكالتاللمتعثقةابالماءاللتااتؤثرافااموراوللمجتمعاتاللعالم ة.  
تلض حالألماصناللتاامناللمحتمكاأناتظهراف هاامشكالتامحددةامتعثقةابالماء.  

شاِركياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي8
للفحثااناللملاخافااإقث مامحدد.  
تسج كامالحظاتامناللفحثاوتلظ مها.  

شاِركياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي9
للتعاونافااتخط طاالاصراللعرضاللمتحكا.  
توم ماارضامتحكااباستخدلماللمعثلماتاللتااتّماللفحثاالها.  

شاِركياخاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي10
تقديماللعروضاللمتحك ة.  
تسج كامعثلماتامنااروضاللتالم ذ.  
اقدامقارهاتاب ناللف ئاتاللطف ع ة.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل الثاني
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املواد املستخدمة
أقالماتثلينورقامخططاتأقالمارصاصصتاباللتثم ذ

ماءإبريقاشكافماصةامدرجةقّطارةاا ن

غطاءامناللفالست كوااءازجاجاجرسمثعقةاق اس

حجارةموفاحمثلهاتاللطعاممثح

حجراهردخريطةاللعالمأقالماتحديدامالتامعده ة

مثوقادورةاللماءمقصصمغصتب

الفصل الثاني

المياه على كوكبنا

العالم من حولي

)االهتمام  بعالمنا(
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نظرة عامة الدرس 1
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم.الطثبامناللتالم ذاللتكك ر،ااإلرشادات 1.اللمقدمةياوّظِ

وللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اشّجعاللتالم ذااثلاللق امابهذلالللشاطالل لمااحتلايوفحااادةالديهم.

هذيافرصةاإلثارةالهتماماللتالم ذابملضلعاللكوك.

يقللاللمعثماماايثاياإهلااهفدأافواًلابعلللنا"للماء".افمااللذياتتلقعلناأناهتعثمهامناهذلاللكوك؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااواالألسماءاالخت اراثالثةاتالم ذالإلجابةااناللسؤللاقفكامتابعةاللدرس.

يقلماللتالم ذابماايثاياللتلفؤابمااس تعثملهه.

يقللاللمعثماماايثاياسلتعثّمااناأهم ةاللماءافااح اتلااولثعالم.امااهشاطكماللمكضكاللذيايتضمناللماء؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااواالألسماءاالخت اراثالثةاتالم ذالإلجابةااناللسؤللاقفكامتابعةاللدرس.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

2.ايقلماللمعثمابماايثاياتلزيعاصتاباللتثم ذ.اللتأّصدامناأناصكاتثم ذالديهاقثمارصاصاوبعضاأقالماللتثلين.

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
وصفاأهم ةاللم ايافااح اتلا.  
تلض حاتلزيعاللم ايااثلالألرض.  
تلض حاطريقةاللمحافظةااثلاللماء.  

جّهزاورقةامخططاتاصف رةاللحجمامكتلبااث هااصثمةا"ماء"ابشككااملديافاابدليةاللكوك.  
لجمعاصلًرلالثسداللعالاافااأسللنامناللكتباأوالإلهترهتاولارضهااإناأمكن.  
اثّقاورقةامخططاتالككاصفاأواملضدةافااأهحاءاللكوك.  
جّهزامطلياتاأسماءابالتول كاتالآلت ةياصم ةاللم ايااثلالألرض،اوم ايامالحة،اوم ايااذبة،اوم ايافااحالةا  

متجمدة،اوم ايافااحالةاسائثة،اوم اياقابثةالالستخدلم.
قمابإادلداملطقةالعرضاللم ايا)للخطلةارقما5افااللدرساأدهاي(.استحتاجاإللاإبريقام ايابحجما4الترلت،ا  

وحاوياتاصغ رة،اومثعقةاق اساوقّطارةاا ن.اتأّصدامناأناجم عاللتالم ذايروناهذياللملطقة.
لهظراللدرساللعاهاا"تجه زلتاللمعثمالثدرس"الثحوللااثلاتعث ماتاحللاطريقةاإادلداللعرضاللذيايتع نا  

تجه زياقفكايلٍمامناللدرس.

صتاباللتثم ذ  للحكاظ  
ورقامخططاتا)لككاصف/  

مجملاة(
أقالمارصاص  
قثماتثليناأواقثماتحديدابثلنا  

مختثفالككامجملاة
قثماتثليناأزرق  
قّطارةاا ناأواقّطارة  
إبريقاشكافاصف راللحجم  
4الترلتامناللماءا)ل سامنا  

للضرورياأناتكلناصالحةالثشرب(
مثعقةاق اس  
ثالثاحاوياتاشكافةاصغ رةا  

للحجماق اسا250امك

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعثَّمالتكلن

للتللصكي
مهارلتاللقرلءة،اوللكتابة،اوللتللصكا  

غ راللثكظا.
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اامناح اتلا.اولآلناهّ َااهككرابعمقافااأهم ةاللم اي.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلا يقللاللمعثماماايثاياأحسلتم.ايفدواأناللم اياتشّككاجزًءلامهّمً
صكحةا"أهم ةاللم اي"امااللكثمةاللمكتلبةافااللوكحة؟

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاصثمةا"للم اي"ابولٍتاااٍل.

يقللاللمعثماماايثاياإناهذيال ستاللطريقةاللمأللفةاللتااهكتبابهااصثمة.الماذلاتعتقدوناأههاامكتلبةابهذياللطريقة؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثاياسلكتباقو دةااناللماءابشكٍكامحدد.اوسلستخدماحروفاصثمةا"للم اي"الثتكك رافااطرٍقاتلضحاأهم ةاللم اي.ااثلا
سف كاللمعاليام—مناللمهماأناهلظفاأهكسلااوطعاملاابالماء.اشاهدوهااوأهااأصتباللشطرالألولامناقو دتا.

يقلماللمعثمابماايثاياارضاطريقةاصتابةاقو دةامتللزهةابإظهاراص ك ةاللكتابةاباستخدلماحروفاصثمةاللم ايااثلاورقةامخططاتاصف رةا
للحجمالثتالم ذ.

مثحلظةالثمعثمياهذلاهشاطارسم/صتابةابس طاس تلسعاهطاقهاف ماابعد.اوللهدفاهلاتلش طاللمعرفةاللمسفقةاوإقامةارولبط.

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالستخدماصكاحرفافااصثمةا"للم اي"الكتابةاجمكاتلضحاأهم تها.

يقلماللتالم ذابماايثاياصتابةاجمكاتفدأاصثماتهاابأولاحروفاصثمةا"للم اي"ااناأهم ةاللم اي.ا)س لفراهذلالألمرافرصةالثتالم ذا
لثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتللصك(.

يقلماللمعثمابماايثاياللتجللافااأرجاءاللكوكاوتشج عاللتالم ذاالداللحاجة.امناللممكناتكليناجمكاتفدأاصثماتهاابحروفاصثمةاللم ايا
لمشارصتها.اللفحثااناأمعثةاولستدااءاتالم ذالمشارصتهاامعاللمجملاة.

يقللاللمعثماماايثاياأحسلتمااماًل.امنافضثكم،اشارصللاللقو دةامعازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثاياللمشارصةامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللمعثمابماايثايالستدااءابضعاتالم ذالمشارصةالألشطرامعاللكوكااناصكاحرف.

3.ايقللاللمعثماماايثاياشكًرلالكمااثلاللمشارصة.اللكمكاللتكك رافاامدىاأهم ةاللماءاللاابالتكك رافااصكاللطرقاللتااهستخدمابهااللم اي.ا
ماابعضاللطرقاللتااهستخدمابهااللماءااثلامدلرالل لم؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعكاتلظ فالألسلان،اولالستحمام،اوغس كاللمالبس،اوللشرب،اوغ رها.

يقللاللمعثماماايثاياماذلاانامجتمعلا؟امااللطرقالألخرىاللتاايستخدمابهاالألشخاصافااللمجتمعاللماء؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعكارياللمحاص ك،اوتلظ فاطللبقاللمتجر،اوغ رها.

يقللاللمعثماماايثاياأح اًهااماايستخدماللماءابطرٍقاالاهرلهاابسهللة.اهكاارفتماأناللماءاللمتساقطايمكلهاللمساادةافااتلل داللكهرباءا
معثماايحدثافااللسداللعالاافاااأسللن؟

يقلماللمعثمابماايثاياارضاصلرالثسداللعالاافااأسللن.اتعث قاورقةامخططاتالككاصفاأواملضدةافااأهحاءاللكوك.اتخو صاورقةا
ولحدةالككاصف/مجملاة.

يقللاللمعثماماايثاياس حوكاصكاصف/مجملاةااثلاقثماتحديدابثلنامختثف.

يقلماللمعثمابماايثاياتلزيعاللناولحدامناأقالماللتثليناأواأقالماللتحديدااثلاصكامجملاة.

يقللاللمعثماماايثاياالدمااأقللاه ا،استفدأونافااصتابةاطريقةاُيستخدمابهااللماءافااورقتكماأوارسمها.اوالدمااتسمعلناصلتاللجرس،ا
تلقكللااناللكتابة.

يقلماللتالم ذابماايثايالللقلفابجللرالللرقةاللمخووةامعاأقالماللتثليناأواأقالماللتحديد.

يقللاللمعثماماايثاياالدمااأقللاه ا،البدأول.الهطثقلل.

يقلماللتالم ذابماايثاياصتابةاأوارسماطرقاالستخدلماللماءامعاًلافااللمللصالت،اوفاازرلاةالللفاتات،اوفااللشرب،اوغ رها.

يقلماللمعثمابماايثايادقاللجرسالجذبالهتفاياللتالم ذابعداخمسادقائق.

يقللاللمعثماماايثاياأحسلتم.استلتقثلناف ماابعدافااهذلالالتجاياإللاللمثوقاللتالا.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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استخدم كل حرف في كلمة "المياه" لكتابة جمل توضح أهميتها.
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يقلماللتالم ذابماايثايالالهتقالاإللاللمثوقاللتالا.

يقللاللمعثماماايثايايجبااث كماهذياللمرةاللقرلءةاولللظراإللاللولراللمرسلمةاأواًل،اثمايمكلكماإضافةاأياشاءالماتض كلياإللامثوقهم.ا
سلللصكاللتجللافااأهحاءاللكوكاحتلاتشاهدولاصكامثوق.الهطثقلل.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاللمثوقاتاولللظراإل هااقفكاإضافةاأفكاراجديدةاإل ها.

يقلماللمعثمابماايثايامللصثةادقاللجرساوتحركاللتالم ذاإللاللمثوقاللتالااحتلايعلدولاإللامثوقهم.ايمكلكاتقث كالللقتاوأهتاتتقدماإذلا
هكدتاأفكاراللتالم ذ.

يقلماللتالم ذابماايثايامللصثةاللتجللافااأهحاءاللكوكاحتلايعلداللتالم ذاإللامثوقهمالألصثا.

يقللاللمعثماماايثاياأحسلتمااماًل.امعكمادق قةالثلظراإللامثوقكماوقرلءةاجم عالألفكاراللتااشارصهاالآلخرون.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاللمثوقاوتأمثه.

يقللاللمعثماماايثاياهتعرفاأهم ةاللم اياوالستخدلمهاابطرقاصع رةاباللظراإللاهذيالألورلق.امااإحدىاطرقالستخدلماللماءاللتاالماتككرولا
ف هاامناقفك؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

داللم ايامحركاللفلزينافااللس ارة؛اوتمتثئاللكللصها مثحلظةالثمعثمياشاركامعاللتالم ذالألفكاراللتاالمايككرولاف هاامناقفكامعكياتفّرِ
وللخضرلولتابالم اي؛اوتتعرقاأجساملااطاردةاللم اياخارجها؛اوُتستخدماللم ايافااللطفااة،اوللطالء،اوصلااةاللكخاراوصّبالألسملت.

4.ايقللاللمعثماماايثاياهعرفامدىاأهم ةاللماء.اهّ ااهجّمعاهذياللككرةامعادرلستلااللحال ةالخرلئطاللعالم.اهّ ااهككرياأينايمكللااللععلرااثلا
للماءافااللعالم؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياأحسلتم.ايمكللااللععلرااثلاللماءافاالألههار،اوللفح رلت،اوللفحار.اهّ ااهككرافااجم عاموادراللماءافااللعالم.ايغطاا
للماءاهحلا4/3اسطحاللكلصب.اللعرضافاادلئرةامااتفدوااث هامساحةاااا.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلاصكحةا"للمللرداللمائ ةافااللعالم".

ناثالثةاأرباعاللدلئرةابالثلنالألزرق، يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالّلِ

يقلماللتالم ذابماايثاياتثليناثالثةاأرباعاللدلئرةابالثلنالألزرق،

يقللاللمعثماماايثايايفدواأههايلجداللكع رامناللماءااثلاسطحاللكلصب،اوللذيايمكللاالستخدلمه.اولكن...اهكايمكللاالستخدلماصكاهذلاللماءا
لثشرباورياللمحاص ك؟اماارأيكم؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياأهتمااثلاحق.اففعضاللماءاللملجلدااثلاسطحاصلصفلا،اوخاصةاللملجلدافااللمح طاتاوبعضاللفحار،اهلام ايامالحة.ا
وهحناالايمكللااشرباللم اياللمالحةاأوالستخدلمهاافاارياللمحاص ك.اتحدثلااص فايمكنالستخدلمالللماذجاللمك دةالكهمالألفكاراللكف رة.ا

دالهااأارضااث كماهملذًجاالجم عاأشكالاللم ايااثلاصلصفلا،اثماسأقّسمهاإللاللمقدلراللقابكالالستخدلماوغ راللقابكالالستخدلمافاا
للعديدامنالألهشطةاللتااذصرهاها.

5.ايقلماللمعثمابماايثاياحمكاإبريقاصف رابهاهحلا4الترلتامناللم اي.

مثحلظةالثمعثمياإذلاتعّرفاللتالم ذاطريقةاقرلءةاق اساتاللحجمافااللرياض ات،افكّكرافاالستدااءاتثم ذالمساادتكافااقرلءةاللق اساتا
لثتدربااثلاصكاخطلةافااللعرض.اإذلالماتتمكنامناإحضارا4الترلت،اف مكناإجرلءاللعرضاباستخدلمالتَرينامناللماء،ااثلاأناُتقثكاجم عا

لألحجاماللتابعةاإللالللوفاأواتقثكاإللاللربعاإذلاتّمالستخدلمالتراولحد.الهظراإللاللجدولاأدهايالمعرفةاللق اساتالللسف ة.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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ن كمية المياه الموجودة في كل وعاء وأنت تتابع عرض المعلم. ن ثالثة أرباع الدائرة باللون األزرق، ثم لّوِ لّوِ

الموارد المائية في العالم
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إجمالي كمية الماء

المياه المستخدمةالماء في حالة متجمدةالماء في حالة سائلةالماء العذب

الماء المالح
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صم ةاللم اياللمستخدمةافااللعرضاللتلض حا.أهللعاللم اي
إجمالااللم اياللملجلدةااثلاسطحا

لتراولحدلترلن4الترلتلألرض

25امك50امك100امكللم اياللعذبة

17.5امك35امك70امكللم ايافااحالةامتجمدة

7.5امك15امك30امكللم ايافااحالةاسائثة
للم اياللوالحةالالستخدلماوللتاا

1.5اقطرةا)0.075امك(3اقطرلتا)0.15امك(6اقطرلتا)0.3امك(يمكناللحوللااث ها.

يقللاللمعثماماايثايايمّعكاهذلالإلبريقاجم عاللم اياللملجلدةااثلاسطحاصلصفلا،افهلايضّماللمح طاتاوللفحارامالحةاللم اي،اوللقمماوللكتكا
للجث ديةاللقطف ةاللمتجمدة،اوللفح رلتاولألههارااذبةاللم اي،اوللم اياللجلف ة.افااصتاباللتثم ذ،اللهللالإلبريقاللُمولفا"صم ةاللماءا

لإلجمال ة"احتلامقدلراللماءاللذياتروههافااهذلالإلبريق.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلماصلباق اسالتكريغا100امكامنالإلبريقاووضعهاافااحاويةاأخرى.اتول فاهذياللحاويةاباسما"م ايااذبة"ا
باستخدلمامطليةالالسماللتااتّماتجه زها.

يقللاللمعثماماايثاياتمّعكاهذياللحاويةاللوغ رةالألوللاإمدلدالألرضامناللم اياللعذبة.اللهللاللحاويةا"م ايااذبة"احتلامقدلراللم اياللذيا
تروهه.

مثحلظةالثمعثميال سامناللضروريااثلاللتالم ذاأنايسحفللاللمقدلرا)100امك(افااللكلبابدقة،اح ثاُصممتاهذياللممارسةامناأجكاأنا
يرىاللتالم ذاامثّ ًااهسباللم اياللعذبة،اوللم اياللمالحةاوللم اياللقابثةالالستخدلماللمتاحةامناصم ةاللماءااثلاسطحاللكلصب.ااثلاسف كا

للمعال،ايجباأنايكلناللكلباللملجلدافااصتاباللتثم ذاممثلًءلاأقكاقث اًلامنالللوفاالداتثليلهالتمع كاهسفةاللم اياللعذبة.

يقلماللتالم ذابماايثاياتثليناللحاويةا"م ايااذبة".

يقللاللمعثماماايثاياُتلجداللم اياللعذبةااثلالألرض.اماابعضالألماصناللتااقداهجداف هااللم اياللعذبة؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياهذلاصح ح.ايمكللااإيجاداللم اياللعذبةافااللفح رلت،اولألحللض،اولألههار،اوللجدلولاوللم اياللجلف ة،اأواللم اياللتاا
تتدفقاتحتالألرض.

يقلماللمعثمابماايثاياوضعالسماللم اياللمالحةاصأصفراقدرامناإجمالااللم اي.

يقللاللمعثماماايثاياإناللم اياللملجلدةافاالإلبريقاهاام ايامح طاتاوبحار،اوهااغ راصالحةالثشرب.الّلهللالإلبريقاللمولفااثلاأنابها
م اًهاامالحةابكم ةاللم اياللمتفق ةافاالإلبريق.

يقلماللتالم ذابماايثاياتثلينالإلبريقاللذيابهام ايامالحة.

يقلماللمعثمابماايثايابعداتلض حاللم ايافااحالتهااللمتجمدةامقابكاللم ايافااحالتهااللسائثة،ايقلماللمعثمابتشج عاللتالم ذااثلاتذصرا
حاالتاللم اياللعالثا)للوثفة،اوللسائثة،اوللغازية(اثماسؤللهمااناسفباصعلبةالستخدلماللم اياللمتجمدة.اق اسا30امكامناللم اياللعذبةا

ثماسكفهاافااوااءاصغ رامولفااثلاأنابهام اًهاافااحالةاسائثة.

يقللاللمعثماماايثاياإنالللااءاللعاهااللوغ رايمعكاللم اياللسائثةاللمتاحةالالستخدلم.اللهللالللااءاللمولفااثلاأنابهام اًهاافااحالةا
سائثةاحسباللكم ةاللمف لةاأمامكم.

يقلماللتالم ذابماايثاياتثلينالللااءاللمولفااثلاأههايحمكام اًهاافااحالةاسائثة.

يقلماللمعثمابماايثاياوضعالسماللم اياللمتجمدةاصأصفراصم ةامناإجمالااللم اياللعذبة.

يقللاللمعثماماايثاياإناللم اياللمتفق ةافاالللااءاهاام ايامتجمدةااثلاه ئةاصتكاجث ديةاأوابخارافااللهللء.اللهللالللااءاللمولفااثلاأنا
بهام اًهاافااحالةاصثفةاحسباللكم ةاللمف لةاأمامكم.

يقلماللتالم ذابماايثاياتثلينالللااءاللمولفااثلاأنابهام اًهاافااحالةاصثفة.

يقلماللمعثمابماايثاياتلس عاهطاقاللمحادثةابأنايطثبامناللتالم ذاذصراسفبالاتفاراأههاام اياصالحةالالستخدلم.اقدايتفادراإللاذهنا
ايوعباهقكاصم ةاصاف ةامناللعثجالتذويفهااحتلاهحوكا للتالم ذاأناللكتكاللجث ديةاتقعافااملاطقامناللعالمايوعبالللصللاإل ها،اومناَثّمَ

اثلام اياصالحةالالستخدلم.اإتاحةاللكرصةالسماعاإجاباتامفتكرةاقدرالإلمكان.
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يقللاللمعثماماايثاياهكاتعثملناأنا90%امناإمدلدلتاللم اياللعذبةافااللعالمامناللقارةاللقطف ةاللجللب ة؟امنايستط عاتحديدامكاناللقارةا
للقطف ةاللجللب ةااثلاللخريطة؟

يقلماللتالم ذابماايثاياتحديدامكاناللقارةاللقطف ةاللجللب ة.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلماقطرةاللع نالسحبا6اقطرلتام ايامناللم ايافااحالتهااللسائثة،اثماإسقاطا6اقطرلتافاالللااءاللوغ را
للعالثاللمولفااثلاأههايحمكاماًءاصالًحاالالستخدلم.

يقللاللمعثماماايثايايمعكاهذلالللااءاللوغ راللعالثاللم اياللمتلفرةالالستخدلم؛األناصكاللم ايالألخرىاإماامثلثةاأوايوعبالللصللاإل ها.ا
للهللالللااءاللمولفااثلاأنابهام اًهااصالحةالالستخدلماحسباللكم ةاللمف لةاأمامكم.

يقلماللتالم ذابماايثاياتثلينالللااءاللمولفااثلاأنابهام اًهااصالحةالالستخدلم.

يقللاللمعثماماايثايامذهك!اهكاأهتماملدهشلناأههارغماوجلداصم ةاصف رةامناللم اياللملجلدةااثلاسطحاللكلصب،االايلجداسلىاهذلاللقدرا
مناللم اياللوالحالالستخدلم.الرفعللالإلبهاماإللاأاثلاإذلاصلتماملدهش ن.

يقلماللتالم ذابماايثايارفعالإلبهاماإللاأاثلاإذلاصاهللاملدهش نامناذلك.

يقللاللمعثماماايثاياتأمثللاهذياللظاهرةالمدةادق قة.الماذلايعداللحكاظااثلاللم اياأواللترش دافاالستخدلمهااأمًرلاضرورًيا؟

يقلماللمعثمابماايثاياملحاوقتالثتالم ذالثتكك ر.الستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقللاللمعثماماايثاياأهتمااثلاحق.اوبمااأهلااالاهمثكاللكع رامناللم اياللوالحةالالستخدلم،ايجباأناهحافظااث هااوالاهض عها.اماالألسال با
للتاايجبالتفااهاافااهطاقااائثتلاالثحكاظااثلاللم اي.اللتكتللاوشارصللامااتعثمتمليامعازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراتالم ذالثمشارصةامعاللكوك.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياإناسع لاافااللحكاظااثلاللم ايايسااداصع ًرلاأسرتلااومجتمعلا.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلاصكحةا"خطتا".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالقترحاثالثاطرقالترش دالستهالكاللم ايافااللملزل.

يقلماللتالم ذابماايثاياصتابةاثالثاطرقالترش دالستهالكاللم ايافااللملزل.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 6.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثايالقداتحدثلااسابًقاااناص ك ةالستخدلماللماءاوأماصناوجلداللماءافااللعالم.افثلككرامجدًدل.افاارأيكماأيناهجداللم ايا
للوالحةالثشرب؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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اقترح ثالث طرق لترشيد استهالك المياه في المنزل.

خطتي

.1

.2

.3
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نظرة عامة الدرس 2
المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
تحديدامرلحكادورةاللماء.  
تمع كادورةاللماء.  

للملاخ  
امث ةاللتكع ف  
امث ةاللتفخ ر  
للم اياللجلف ة  
للللحة  
هطللالألمطار  
جرياناللم اي  
يلفلع  
دورةاللماء  

جرس  
وااءازجاجااصف ر  
وااءازجاجااأصغرامالئمالثدخللا  

فاالللااء،اووزههاثق كابدرجةاالاتجعثها
يلقثب.
غطاءامناللفالست كالتغط ةالللااء  
15اجرلًماامناللمثح  
مثلهاتاطعامازرقاء  
ماء  
موفاحابإضاءةاساطعةا)أوامكانا  

فااللخارجامشمساودلفئا(
للعديدامناللوخلراأواللعمالتا  

للمعده ة
مثوقاصف رالدورةاللماءاإذلاصانا  

ذلكامتاًحا
صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  

المفردات األساسيةنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعثَّمالتعمك

للتعاوني
لحترلماآرلءالآلخرين.  

صلعاللقرلري
تحديدالللتائجاولللتائجاللمتلقعة.  

تعثَّمالتعرف

للتكك رالللاقدي
تحديداللمعثلماتاللمتعثقةا  

بالملضلع.

لجمعاصتباو/أواصلرااناولحةاس لةاولللفاتاتا  
وللح للهاتاللتااتع شاهلاك،اثمالتركاصكاذلكافاامكانا
ح ثايمكنالثتالم ذاللمهتم نالستكشافاللمزيدااناذلك.

قمابإادلداللعرضاللتقديماالثتقط رابالطاقةاللشمس ةا  
قفثهااب لماولحدااثلالألقكا)لهظراللرسلماتاأدهاي(.اقدا
تجرياهذياللتجربةافااملقعاحرلرتهامرتكعةاأوامشمسا

بالخارج،اثمايتماإخرلجاللتالم ذال شاهدولاذلك،اأواتجريا
هذياللتجربةافااللكوكامعاوضعاموفاحاساطعا)معالمفةا
متلهجة(افلقاللتجربة.المألالللااءاللزجاجااللكف رابالماءا

بعمقا5اسم.اوأضفا15اجرلًماامناللمثحامعاللتقث ب.ا
أضفاقطرةامنامثلهاتاللطعاماللزرقاء.اوضعاوااءا

زجاجااأصغرافاالللااءاللزجاجاالألصفراللذيابهام ايا
مالحة.ا)يجباأنايكلنالللااءاللزجاجااللوغ رافارًغا(اقما

بتغط ةالللااءاللزجاجاابغطاءامناللفالست كامعاتركا
للجزءاللذيافااللملتوفاملخكًضااقث اًل.اوضعاقث كامنا

للحجارةاأواللعمالتاللمعده ةافااملتوفاللغطاءا
للفالست كا.اوضعاموفاحاذياإضاءةاساطعةافلقا

للتجربةاللتااتماإادلدها،اأواقمابإجرلءاللتجربةابالخارجا
فاامكاناحرلرتهامرتكعةاأوامشمس.

اثّقامثوقاصف رالدورةاللماءافااللكوكاإناأمكن.  

تجهيزات المعلم للدرس

ارضاتلض حاالثتقط راللشمسا
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فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم. 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثايالقداتحدثلااباألمسااناأهم ةاللماءاوص ك ةالستخدلمه.اهكاطفقتمامااتعثمتملياباألمسافااب لتكماف ماايخصاللحكاظا
اثلاللماء؟اص فاصاناتعامثكمامعاللماءالل لم؟امشارصةالألفكارامعازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالإلجاباتامعازم كامجاور.

يقلماللمعثمابماايثايالالستماعاإللاإجاباتاللتالم ذ.الخت اراتثم ذينالمشارصةاإجاباتهماابولتاااٍلامعاباقااللكوك،اثماتلزيعاصتابا
للتثم ذ.

2.ايقللاللمعثماماايثاياه االلفدأابقرلءةاقوةاتساادهاافااملضلعالل لم.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلاصكحةا"رشاداوزيلةافاازيارةا
لثمتحف".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالقرأاللقوةاوضعاخًطااتحتاللحقائقاللمهمةااناللللحات،اثماضعادلئرةاحللاللكثماتاللتاا
الاتعرفها.

مثحلظةالثمعثمياإناللكقرةاتحتليااثلاصع رامناللمعثلماتاللجديدةاوقث كامناللكثماتاللتااقداتكلناغ رامأللفةالثتالم ذ.اقداترغبافاا
تخو صاوقتاإضافاالمرلجعةاللمكردلتالثكوكاأواقداتقرأهاامعاتالم ذكامعاللتلقفالتدويناللموطثحاتاوللحقائقاللجديدة.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاللقوةامعاوضعاخطاتحتاللحقائقاللمهمةااناللللحات،اووضعادلئرةاحللاللكثماتاللتااالا
يعرفلهها.

يقللاللمعثماماايثايايفدواأنازيلةاورشادالستمتعللاصع رًلابزيارةاللمتحف.اسلستع نابمعثلماتاهذلاللكوكاإلهشاءامعرضالمتحكلاافاا
إطارامشروعا"شارك"،الفتحللاصكحةا"للمكردلت"ي

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍلياشاركاللكثماتاللتااوضعتادلئرةاحللهاامعازم ثك،اثماهاقشللامًعاامعاه ها،اولصتباللكثماتا
للتاالماتتعرفااث هااأهتاوزم ثكاهلاابألللنامختثكة.

يقلماللتالم ذابماايثايامرلجعةاللكثماتاللتااحللهاادلئرةاوملاقشتهاامعازم كامجاورالثلصللاإللامعاه ها.

يقلماللمعثمابماايثاياللتجللافااأهحاءاللكوكالثتلض حاأثلاءاامكاللتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياهّ ااهفدأابالتدربااثلالسترلت ج ةاتسملاطثباللمساادةامناثالثةازمالءاقفكاللمعثم.ااثلاصكاتثم ذاملكماللتجللافاا
أرجاءاللكوكاومعهاصتاباللتثم ذال رىاهكايعرفاأحدامناباقااتالم ذاللكوكامعللاللكثماتاللتااالاتعرفهااأهتاوالازم ثك.ايسألاصكاتثم ذا

ملكماثالثةاتالم ذامختثك نافااصكاصثمةاقفكاأنايرجعالثجثلسافاامقعدي.

يقلماللتالم ذابماايثاياللتجللافااأرجاءاللكوكالثحوللااثلاتعريفالثكثماتاللتااالايعرفلهها.

يقلماللمعثمابماايثاياتشج عاللتالم ذااثلاللتجللافااأرجاءاللكوك.

مثحلظةالثمعثمياستلفراهذيالالسترلت ج ةافرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتعاون.اورغماذلك،افمناللمحتمكاأنايشتركا
للتالم ذافاالللصللاإللامعاٍناغ راصح حةالثمكردلت.اإذلاصاهتاهلاكافسحةامنالللقت،اف جبااثلاللمعثمالستعرلضاصع رامناللكثماتا

ايمكنالثتالم ذاللتأص دااثلامعللاللكثمةاأواتوح حامااتماتدويلهامنامعاٍنامختثكةاوفًقاا لألساس ةاأثلاءاللقرلءةاوذصراتعريكاتها،اومناَثّمَ
القترلحاتازمالئهم.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلماللجرساأواأياإشارةاأخرىالتشج عاللتالم ذااثلاللعلدةاإللامقاادهم.

يقللاللمعثماماايثايالرفعللاأيديكماإذلاصاهتاهلاكاصثمةاالاتكهملههااوستساادصم.

يقلماللتالم ذابماايثاياطرحاأسئثةالثحوللااثلاتلض حالمعاهااللكثماتاللتااالايكهملهها.

يقلماللمعثمابماايثاياتقديماللمساادةاحسباللحاجة.

3.ايقللاللمعثماماايثايايتساءلارشاداوزيلةااناتأث رادورةاللماءافااللللحة.اهكاسفقاألياملكماأناسمعاصثمةادورةاللماء؟اماذلاتعرفلناانا
هذلاللموطثح؟

يقلماللمعثمابماايثايالستدااءاتالم ذامناللمتطلا ن.

وكان على رشاد تسجيل بعض الحقائق عن المياه في الواحة. فكتب: 
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ا تحت الحقائق المهمة عن الواحات، ثم ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها. اقرأ القصة وضع خّطً

رشاد وزينة في زيارة للمتحف

ذهب رشاد وزينة في رحلة مدرسية إلى المتحف. وأكثر ما جذب انتباههم في المتحف هو لوحة عن "الحياة في واحة سيوة". حيث استمعوا إلى عرض يقدم 
حقائق مهمة عن الواحات،

وشاهدوا صورة تبين موقع واحة سيوة على الخريطة، وسلة وَجّرة ممتلئة بزيت الزيتون يرمزان إلى طريقة استخدام سكان الواحة للنباتات المزروعة هناك. 
ثم نظر رشاد وزينة إلى مخطط ملون موضح به متوسط درجة الحرارة ونسبة سقوط األمطار السنوية، وفكروا في تأثير دورة الماء في هذه البيئة الطبيعية.

الواحة مكان يقع في الصحراء حيث تتدفق المياه من باطن األرض إلى السطح في 
شكل ينابيع، والينبوع كلمة تطلق على مكان تدفق المياه على سطح األرض. تأتي هذه 
المياه من األمطار التي تتساقط وتمتصها األرض. تأتى واحة سيوة في المرتبة األولى 

على مستوى مصر من حيث عدد الينابيع حيث يوجد بها ما يقرب من 200 ينبوع.

الدرس

2

األمثلة )مكتوبة أو مرسومة(التعريف

مالحظات )مفاتيح للتذكر ومرادفات وغير ذلك(

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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شارك الكلمات التي وضعت دائرة حولها مع زميلك، ثم ناقشوا مًعا معانيها، واكتب الكلمات التي لم تتعرف عليها أنت وزميلك هنا 
بألوان مختلفة.

المفردات

اكتِشف )90 دقيقة(
اإلرشادات
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يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاماايعرفلههااناموطثحادورةاللماءامعاباقااللكوك.

مثحلظةالثمعثميالقداتماإادلداللملاقشةاللتال ة،اللتااُتجرىامعاسماعامالحظاتاللتثم ذاحللاللعرضاللتقديما،اخو ًواالتلش طاتكك را
للتالم ذافااإطارالسترلت ج ةا"تلش طاللذهناقفكاقرلءةاللمحتلى".اتلصااللعثلماللمعرف ةابأنايجرياللتالم ذاتجربةاأواًلاثمايتعّرفللا

للمكردلتاوللمحتلىابمجرداتعرفهماللمعثلماتاللجديدةافااس اقاذياصثةابالملضلع.ايلوحابأناتقرأاللملاقشةاللتال ةابالكامكاصاايمكلكا
تلقعاتساؤالتاللتالم ذايلَصلاباالمتلاعاانابدليةاهذلالللشاطابكتابةاللمرلدفاتاللجديدةااثلاللسفلرةاومشارصةاللتالم ذامااس حدثافاا

للتجربة.اخوصاصع رامنالألسئثةاللمكتلحةالدفعاللتالم ذاإللاللتكك رامعكاللعثماءاوتطليرامعرفتهمابأهكسهم.

يقللاللمعثماماايثاياتلضحادورةاللماءاص ك ةاتغ راللم اياإذاإههااتتحركاحللاللعالم.اه ااهلظراإللاللعرضاللتقديمااللذياأاددتهاثماهلاقشا
مااتعّرفلاياانااالملاامناهذلاللعرضاللتقديما.القداوضعتابعضاللم اياللمالحةاذلتاللثلنالألزرقافاالللااءالألصفر،اثماوضعتالللااءا

لألصغراللكارغافاالللااءالألصفراوغط تهماابغطاءامناللفالست ك.اوأخ ًرلاوضعتابعضاللحجارةافلقاللغطاءاللفالست كا.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةامااالحظلي،امعكاقطرلتاصغ رةامناللماءااثلاللغطاءاللفالست كا.

يقللاللمعثماماايثايالثم اياثالثاحاالت.اهكايذصراأياملكمامااحاالتاللماءاللعالثاللتااتعّرفلاهاافااللوفاللعاهاالالبتدلئا؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمااناحاالتاللماءا)للوثفة،اوللسائثة،اوللغازية(.

يقللاللمعثماماايثاياإناحالةاللماءاللوثفةاتتمعكافااشككامكعباللعثج.اإناحالةاللماءاللسائثةاتتمعكافااشككاصلباللماءاللذياهشربه.اإنا
حالةاللماءاللغازيةاتتمعكافااللذياهرلياالداغث اناللماءااثلاللملقد.اوبعداصكامااذصرت،امناوجهةاهظرصماص فاتوكلناقطرلتاللماءا

للملجلدةااثلاللغطاءاللفالست ك؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثايافاارأيكم،اماامودراهذياللقطرلت؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثاياإناللقطرلتاتكلهتامناللم اياللملجلدةاأسككاقاعالللااء.اتتسفباللحرلرةافااتحللاحالةاللماءامناللحالةاللسائثةاإللا
للحالةاللغازية.اوهذياللعمث ةاتسملابالتفخر.اوهذلايعلااأههاالداغثااللماءااثلاللملقد،االاهستط عارؤيةابخاراللماءافااللهللء.اقداهشعرا

بهذلاللفخاراأح اًهاااثلاللجثدافااشككارطلبة،اأواهرليامعكاللدخانافااحالاتلكسلاافااحالاصاناللجلابارًدل.اماامودراللحرلرةافاا
ارضلااللتقديما؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثاياهعم،اإنامودراللحرلرةامناللموفاحا]أواللشمساللملجلدةابالخارج[اوهذياللحرلرةاجعثتاللم اياللزرقاءاتتفخر.ا
ويطثقااثلاهذياللعمث ةالسماللتفخ ر.ارددولاصثمةاللتفخ ر.

يقلماللتالم ذابماايثاياتكرلراصثمةاللتفخ ر.

يقللاللمعثماماايثاياإههاموطثحااثماامهماسلتعرفابعضاللكثماتاللمهمةاانادورةاللماءاأثلاءادرلستلاالل لم.اه اابلااهستخدمالإلشارلتا
باأليديالتساادهاااثلاللتذصر.اقلمللابعمكاإشارةاباأليدياتدلااثلاامث ةاللتفخ ر.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاإشارةاباأليديامعكارفعالألصابعاهاح ةاللسماء.

يقللاللمعثماماايثاياه اابلااهمعكاإشارةاباأليديالعمث ةاللتفخ ر.

يقلماللتالم ذابماايثاياامكاإشارةاباأليدياتدلااثلاامث ةاللتفخ ر.

يقللاللمعثماماايثايافاارأيكم،الماذلاهغطاالللااءابغطاءامناللفالست ك؟
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يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.امناللمحتمكاأالايعرفاللتالم ذالإلجابةاللوح حةالهذلاللسؤلل،ا
ولكنالسمحالهمابالتعف رااناأفكارهم.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.ا)س لفراهذلالألمرافرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياصلعاللقرلر(.

يقللاللمعثماماايثاياالدماايفرداهذلاللغازاللذياُيطثقااث هابخاراللماء،ايتكعفاأوايتحللاإللاللحالةاللسائثة؛افقداحفساللفالست كابخارا
لاإللاقطرلتامناللماء.اُيطثقااثلاهذياللعمث ةالسما"للتكع ف".اصررولاصثمةاللتكع ف. ابرداللفخاراثماتكعفاإللاأناتحّلَ للماء،اومناَثّمَ

يقلماللتالم ذابماايثاياتكرلراصثمةاللتكع ف.

يقللاللمعثماماايثاياه اابلااهككرافااإشارةاباأليدياتدلااثلاللتكعفاأواللتكع ف

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالإلشارةاباأليدي،امعكاتشف كاأصابعالل دينااثلاشككاصرة.

يقلماللمعثمابماايثاياتدريباللتالم ذااثلاامكاإشارةاباأليدي.

يقللاللمعثماماايثايابرأيكم،امااسفباوضعاالفعضاللعمالتاللمعده ةافااملتوفاللغطاءاللفالست كا؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.اومرةاأخرى،اُيحتمكاأالايوكاللتالم ذاإللالإلجابةاللوح حة؛ا
لذلكالسمحالهمابمشارصةاأفكارهماللمحتمثة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثايامشارصةاآرلئهمااّماابدلخكالللااءالألصغر.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايابرأيك،امااللذيايلجدابدلخكالللااءالألصغر؟

اهتمكنامنارؤيةاماابدلخكالللااءالألصغر. يقللاللمعثماماايثاياسأزيكاللغطاءاللفالست كاامنالألوا ة،اومناَثّمَ

يقلماللمعثمابماايثاياإزللةاللغطاءاللفالست كااللملجلدااثلالألوا ةابحرص.الستدااءاتثم ذال لظراإللالللااءالألصغراويوفاماايرليا
لثكوك.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمااماايروههافاالللااءالألصغر.

يقللاللمعثماماايثاياأهتمااثلاحق.ايلجداماءافاالللااءالألصغر.افاارأيكماماامودراهذلاللماء؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثايادالهااهككرامًعااف مااهعرف.القداأخفرتكماأناللماءاللملجلدافااقاعالللااءاهلام ايامالحة،اولكنابعداتفخرهااوتكعكها،ا
برأيكماأماازللتامالحة؟الماذلاوِلَماال؟اشارصللالإلجابةامعازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللمعثمابماايثاياللسماحالثتالم ذابمشارصةاأفكارهمامعاللكوك.اإاطاءافرصةالتثم ذالتذوقاللماءافاالللااءالألصغرال تأصدامناأناللماءا
ل سامالًحا،اثماملاقشةاذلكامعاباقااتالم ذاللكوك.ا)إناللمثحاالايتفخر؛الذلكاتحللتاللم اياإللاللحالةاللسائثةاثماتكعكتاب لمااَبِقَااللمثحا

فاالللااءالألصفر(.

يقللاللمعثماماايثاياالدماايتفخراللماء،ايتكعفاويتجمعافااسحابة،اثمايعلداإللالألرضافااصلرةامطراأواخث طامناللمطراوقطعاللعثجاأوا
ولبكامناللفرد،اوهطثقااث هاالسماظاهرةا"هطللالألمطاراوللعثلج".اتكرلراصثمةاهطللالألمطاراوللعثلج.

يقلماللتالم ذابماايثاياتكرلراصثمةاهطللالألمطاراوللعثلج.

يقللاللمعثماماايثاياماالإلشارةاباأليدياللتاايجباأناهستخدمهاالثتعف رااناهطللالألمطاراوللعثلج.؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالإلشارةاباأليديامعكاتشف كالألصابعاوتلج ههااهاح ةالألرض.

يقلماللمعثمابماايثاياتدريباللتالم ذااثلاامكاإشارةاباأليدي.

صنع القرار
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يقللاللمعثماماايثاياإذلاغط لاالألوا ةامرةاأخرىاوترصلاهااحتلايتفخراللماء،ابرأيكمامااللذياس حدثالثمثح،اولماذل؟اولآلناتفادلللالإلجابةا
معازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابةااناللسؤلل.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.ا)س لفراهذلالألمرافرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتكك رالللاقد(.

يقلماللمعثمابماايثاياإذلاصانامناللممكناإجرلءاللتجربةااثلامدلراادةاأيام،افستلضعالألوا ةافااهكساللملقعامرةاأخرىاثماتتمامتابعتهاا
صكايلماحتلايتفخراللماء.اإاطاءافرصةالثتالم ذالمتابعةاللتجربة.ايجباأنايالحظاللتالم ذاأناللمثحالمايتفخرامعاللماء.اطرحاأسئثةااثلا

للتالم ذاإذلاصاهتاهذياطريقةافعالةالكوكاللمثحااناللماء.

مثحلظةالثمعثميايمكلكاربطااامكاللكعافةابالمثحاللذيالمايتفخرامعاللماءاللسائكالثتالم ذاذوياللمستلىاللمتقدم.اقدايرغباللتالم ذا
للمهتملنافااإجرلءاتجربةاللتقط راللشمساابشككامختثفاومقارهةافوكاللمثحااناللماء.

يقللاللمعثماماايثايالقداتعثملااثالثاصثماتامهمةاجًدلايتعثقاجزءاملهاابدورةاللماء.ادالهااهتأصداأهلااهتذصراهذياللكثماتاوماايقابثهاامنا
إشارلتاباأليدي.اسأبدأابماءاللفحراثماهفدأابلصفادورةاللماء.االداسماعاصثمةامناهذياللكثماتاسللءاللتفخ راأواللتكع فاأواللهطلل،ا

لبدأولافااتمع كاهذياللكثماتاباإلشارلتاباأليدي.

الدمااتسطعاللشمسااثلاللفحرالألحمر،ايتفخراسطحاماءاللفحر،اثمايوعداهذلاللفخارافااللهللء؛اإذاإناللهللءاللملجلدافلقالألرضايكلنا
أصعرابرودةامناللهللءاللملجلدااثلاسطحالألرض.اففخاراللماءايفرداويتكعفااثلاشككاسحب.اتتحركاللسحبافااللسماءاثماتسقطاللم ايا

اثلاسطحالألرضافااصلرةاأمطار.

يقلماللتالم ذابماايثاياتمع كالإلشارلتاباأليدي.

مثحلظةالثمعثميايمكلكاللعلدةامرةاأخرىالثتعف رابإشارلتالأليدياخاللاهذلاللكوكاوفااللكوكاللقادمالتطف قاللمرلجعةاللمتكررة.اَأاطا
فرصةالثتالم ذابشككااشللئاالق ادةاباقااللكوكافااتمع كاهذيالإلشارلتاباأليدي.

4.ايقللاللمعثماماايثايالقداتعّرفتمالل لماص ك ةالهتقالاللم ايامناللفحاراصعلًدلاإللاللسماءا)للسحب(اثماللعلدةامرةاأخرىاإللالألرض.ا
برأيكم،امااهلعاللم اياللتااتلتجااناظاهرةاللهطلل؟امااهلعام ايالألمطار؟اهكاهاام ايااذبةاأمامالحة؟

يقلماللتالم ذابماايثاياارضاأفكارهم.ايجباأنايعثماللتالم ذاأنام ايالألمطارام ايااذبة.

يقللاللمعثماماايثاياهعم.االداسقلطاللم ايااثلالألرضاصمطرافإههااتكلنام اًهاااذبة،احتلاوإناصاهتاهت جةاللتفخ رامنابحراأوامح طا
مالح؛اوهذلاألناللمثحاالايتفخر.اوهذلاأمرامهماالدمااهتحدثااناإجمالااللمللرداللمائ ةااثلالألرض.

5.ايقللاللمعثماماايثايالقدارأيلاافااللدرساللسابقاص فاأناللقث كامناإجمالااللم اياللعذبةاصالحالالستخدلم.اتدوراهذياللم اياأواتتحركا
فااللهللءاأوااثلالألرضاوللماءاباستمرلر.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلاللوكحةاللتال ةابعلللنا"دورةاللماءافااللطف عة".اه اابلااهسجكاماا

تعثملايافااللمخططاللذياس ساادهاااثلاتذصراذلك.

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالستخدماللكثماتاللتال ةافااللمربعالتكتباماايلاسبالللصفاللوح حالككامرحثةافاادورةا
للماء.

يقللاللمعثماماايثايابمااأهلااشرحتاصكاماايتعثقابدورةاللماء،افابحعللااناللكثمةاللتااتلاسباذلكاثمالصتفلهاافااصلرةادورةاللماء.
ناأشعةاللشمسامساحاتاصف رةامناللم ايامعكاللمح طات؛امماايجعكاللم اياللسائثةاتتحللاإللاللحالةاللغازيةاويطثقا   تسّخِ

اثلاهذياللم ايالسماللفخار.اهذياهااامث ةا"للتفخ ر".
ناسحابةاأواقطرلتاصغ رةامناللماءامتماسكةامًعا.اُيطثقااثلاهذيا   يفردابخاراللماءاالدماايرتكعافااللغالفاللجلياويكّلِ

للعمث ةالسما"للتكع ف".
وصثماازلدتاقطرلتاللم ايالزدلداوزناللسحاب؛امماايؤدياإللاتساقطاقطرلتاللم ايااثلالألرضافااصلرةاأمطاراأواثثلجا  

أوابرداأواخث طامناللمطراوقطعاللعثج.اُيطثقااثلاهذياللظاهرةالسما"للهطلل".
الدمااتتدفقام ايالألمطارااثلاجاهفااللجفال،اهطثقااثلاهذياللظاهرةالسما"جرياناللماء".  
ناأههاًرلاتحتالألرض.اُيطثقااثلاهذياللم ايالسما"للم اياللجلف ة".   تتساقطابعضالألمطارافتتسرباإللاأاماقالألرض،اوتكّلِ

يقلماللتالم ذابماايثاياسماعاللكثماتاوصتابتهاابماايلاسفهاامناللولر.

اتتكلنادورة.اإناهذياللدروةالهااادةامسارلتامختثكة.اتتفخراقطرةاصغ رةامناللماء،اثما يقللاللمعثماماايثاياتتكرراهذياللعمث ةاومناَثّمَ
تتكعفافااسحابة،اثمايحدثاللهطللااثلاللمح ط،اثماتتفخرامرةاأخرىاوهكذل.

أواتتفخراقطرةاللماءااثلاللمح ط،اثماتتكعفافتكلناسحابة،اتقطعاهذياللسحابةامسافاتاصف رةاثماتهطكافلقاقمةاجفك.امااللمسارالآلخرا
لقطرةاللماء؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

التفكير الناقد

الفصل الثاني المياه على كوكبنا

139 الصف الثالث االبتدائي

استخدم الكلمات التالية في المربع لتكتب ما يناسب الوصف الصحيح لكل مرحلة في دورة الماء. 

دورة الماء في الطبيعة

المياه الجوفيةعملية التكاثفعملية التبخر

جريان الماءهطول األمطار
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يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةامسارلتامختثكةالقطرةاللماءافاادورةاللماء.

يقللاللمعثماماايثاياهلاكاللعديدامناللمسارلتاللمختثكةالدورةاللماء.اهحناهستخدماهكساللم اياوهع دالستخدلمهاامرلًرلاوتكرلًرلاقداهشربا
هكساللماءاللذياصانايشربهاللديلاصلرلت.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 6.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثاياوفااختامالل لم،ادالهااهضعاجزَأيناممااهعرفهامًعا.اإذلاهتجتااناللحرلرةاامث ةاللتفخ ر،افهكاتتلقعلناحدوثاظاهرةا
للهطللابالقربامناللقطف ن؟الماذلاوِلَماال؟اللتكتللاوشارصللامااتعثمتمليامعازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.
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نظرة عامة الدرس 3

اكتِشف )90 دقيقة(
فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم.اإلرشادات 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثايالقداتعرفلاافااللدرساللسابق،اأناللماءايتحركاحللاصلصفلاافاادورةاتأخذاادةامسارلت.اللتكتللاإللاللزم كاللمجاورا
وشارصللامااتتذصروههامناأسماءاللمسارلتاللمختثكةالدورةاللماءامعكاللتفخ ر.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاللموطثحاتامعكاللتفخر،اوللتكعف،اوظاهرةاللهطلل،اوجرياناللماء،اوللم اياللجلف ة.

مثحلظةالثمعثميايمكلكاإاطاءاللكرصةالتثم ذاصاايديراللكوكافاامرلجعةالإلشارلتاباأليديالتمع كاامث ةاللتفخراأواللتكعفاأواظاهرةا
للهطلل.

2.ايقللاللمعثماماايثايايتحركاللماءافاادورة؛امماايساادااثلاتكليناماايسملابالطقس.القداتعثملاافااللدرساللسابقاصثمةاللهطلل.اوهذلا
هلاللموطثحالألدقاللذيايوفاالدةاللماءاإللاسطحالألرضافااصلرامختثكة.اماذلاهطثقااادةااثلاللم اياللسائثةاللتااتسقطامنا

للسماء؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارا)لألمطار(.

يقللاللمعثماماايثايابالطفع،اأح اًهااُتؤديادورةاللماءاإللاسقلطاأمطار.اوهلاكاصلرةاأخرىالظاهرةاللهطللاوهااسقلطام ايال ستافاا
للحالةاللسائثةاولكنافااللحالةاللوثفة.اوهذلاالايحدثافاامور،اولكناهكايعرفاأياملكماماذلايطثقااثلاظاهرةاهطللالألمطاراوللعثلجا

إذلاسقطتام اياولكنافااحالتهااللوثفة؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارا)للعثجاأواولبكامناللفرد(

يقللاللمعثماماايثايابرأيكم،اماالألملرالألخرىالدورةاللماءاللتااتؤثرافااطقسلا؟اهكايمكلكماللتكك رافااأمعثةاأخرى؟اشارصللاأفكارصمامعا
زم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقللاللمعثماماايثاياأهاامسروراجًدلامناهذلاللتللصكاللرلئع.اإذلاصاناللجلاحاًرلاويفدواللهللءارطًفاابعضاللشاء،افسلطثقااثلاهذيا
للظاهرةالسماللرطلبة.اإذلارأيلااصع ًرلامناللسحبافااللسماء،افسلقللاإناللسماءاغائمة.اهذياهااصكالألوصافالحالةاللطقساللمتعثقةا

المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
وصفاللكرقاب ناللطقساوللملاخ.  
وضعاتعريفالثملاخ.  
وصفاللملاخافااللف ئةاللمحث ة.  

للمتلسط  
للملاخ  
االمالألرصاداللجلية  
للطقس  

جرس  
ورقامخططاتاأواسفلرة  
أقالماتحديد  
رسماتلض حاالمتلسطاهطللا  

لألمطاراوللعثلجاودرجةاللحرلرةافاا
ملطقةامحث ةاأواموادراصمف لتراإنا

أمكن.
صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  

المفردات األساسيةنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعثَّمالتعرف

للتكك رالللاقدي
تحديداللمعثلماتاللمتعثقةا  

بالملضلع.
تلض حاطرقاللتكك ر.  

قمابعمكامخططالحالةاللطقساودرجاتاللحرلرةالملطقتكمالمدةا
أسفلع.الارضاأيامالألسفلعاودرجاتاللحرلرة.اقمابعمكا
مخططايف ناحالةاللملاخالملطقتكم،اويعرضاأشهراللسلةا

ومتلسطاادرجاتاللحرلرةالل لم ةالككاشهر.اقّدماب اهاتافاا
صلرةامخططاتاشهريةالمتلسطاهطللالألمطاراوللعثلجاودرجةا
حرلرةافااملطقتكماللمحث ة.اوبداًلامناذلك،اإذلاتلفرتاموادرا
مناللكمف لتر،ايستط عاللتالم ذاإجرلءاللفحثااناهذياللف اهات.

تجهيزات المعلم للدرس
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بدروةاللماء.اللتكتللاإللاللزم كاللمجاوراوهاقشللاللحاالتالألخرىاللتااهوفابهااللطقساوللتااالاتتعثقابالضرورةابدورةاللماء.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقللاللمعثماماايثاياأهتماتتذصروناللكع رااناللطقس.اهق ساحرلرةاللهللءاأوابرودتهاالدمااهوفادرجةاللحرلرة.اإذلاصاناللهللءايتحركا
بسراةافإهلااهقللاإناللجلاااصف،اصماايمكناق اساسراةاللرياح.اومعالاتفاراصكاهذياللعللمك،اص فاتوكلناحالةاللطقسالل لم؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذاللصفاحالةاللطقس

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاحقائقااناللطقس،امعكادرجةاللحرلرة،اوظاهرةاللهطلل،اوسراةاللرياح،اوصم ةاللسحب،اوغ را
ذلك.

3.ايقللاللمعثماماايثاياأحسلتم.ايقودابالطقساحالةاللجلااثلامدىافترةازمل ةاقو رةامعكاسااةاأواادةاأيام.ايمكللااوصفادرجةاحرلرةا
للهللء،اوهلعاهطللالألمطار،اوسراةاللرياح،اوغ رهاامناحاالتاللجل.ااالمالألرصاداللجليةاهلااالمامعلّاابدرلسةاللطقس.ايدرسااالما

لألرصاداللجليةاأهماطاللطقساحتلايتمكنامناللتلفؤاللمفلاااثلاب اهاتامرصلدة.اهذياللتلفؤلتاتساادهاافااأناهأخذالحت اطاتلااإذلاصاهتا
للتلفؤلتاتك دابأناللجلاس كلنابارًدلاأوابهارطلبة.ابرأيكمامااهلعاللمهارلتاللتاايجباأناتكتسفلهااحتلاتوفحللااثماءاأرصاداجلية؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثايايستخدمااالمالألرصاداللجليةاللكمف لترالثفحثاانالألهماطافااللف اهاتاثماامكاتلفؤلت.

يقلماللمعثمابماايثاياصتابةادرجاتاللحرلرةاللتال ةافااورقامخططاتاأوااثلاسفلرةاب ضاءيا29ادرجةامئلية،ا29ادرجةامئلية،ا27ادرجةا
مئلية،ا27ادرجةامئلية،ا25ادرجةامئلية،ا25ادرجةامئلية،ا23ادرجةامئلية.

يقللاللمعثماماايثاياهذلارصدالف اهاتادرجاتاللحرلرة.افاارأيكم،اص فاُسجثتادرجاتاللحرلرة؟افااأياوقتامناللعام؟اماالألهماطاللتاا
رأيتملها؟اللتكتللاإللازم كامجاورالتتلاقشللامعه.

يقلماللتالم ذابماايثاياتعّرفالألهماطامعازم كامجاور.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياماذلاتتلقعلناأناتكلنادرجةاللحرلرةاللتال ة؟اوضحللاأفكارصم.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

مثحلظةالثمعثمياهذيافرصةارلئعةالملاقشةامهارةاللتكك راللحاسلباالتعّرفالألهماط.اقمابتلس عاهطاقاهذياللمحادثةاوللتدريبااثلاهذيا
للمهارةامعاطرحاأمعثةاأخرىالألهماطاللمرصلدةافااب اهاتاللطقس.اقداتشمكادرلسةالألهماطاللفس طةالألرصاداللجليةامالحظةادرجةا

للحرلرةافاالألسفلعالألولامنايلل لالمدةا10اسلللتامتتال ة،اأوامالحظةادرجةاللحرلرةاقفكاللعاصكةاللمط رةاوبعداملسمهاابقث ك.

يقللاللمعثماماايثايالقداقمتمابعمكاتلفؤلتارلئعة.ايجباأنايمثكااالمالألرصاداللجليةامهارلتاللتللصكاللج د.امنايتمللاأنايوفحااالما
أرصاداجليةايلًمااماافث رفعايدي.

يقلماللتالم ذابماايثايالإلجابة.

4.ايقللاللمعثماماايثاياسللءاأصانالكمالهتمامابالعمكافاادرلسةاللطقساأوالمايكن،افإناتأث ريايشمثلااجم ًعا.اه اابلااهتعّرفاص ك ةاوصفا
حالةاللجلاحلللا.القداارفلااأناللطقساهلاوصفاحالةاللجلافاافترةازمل ةاقو رة،امعاًلافاادق قة،اأوايلم،اأواأسفلع.اهكاسمعتماصثمةا

"للملاخ"امناقفك؟اتحدثامعازم كامجاورااناأيناسمعتماهذياللكثمةاأواماذلاتعرفلناالها.

يقلماللتالم ذابماايثاياللتحدثامعازم كامجاورابأفكارااناللملاخ.

يقللاللمعثماماايثاياإذلاصاناللطقسايوفاحالةاللغالفاللجليافاافترةازمل ةاقو رة،افكاارأيكمامااللمقولدابالملاخ؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادداقث كامناللتالم ذالمشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثايالقداسفقاأناتحدثلاااناللملاخاالدادرلستلاالثف ئاتاللمح طة.اُتستخدماصثمةاللملاخاألهماطاللطقساووصفاحالةاللجلا
اثلامدىافترةازمل ةاطليثة،ااثلامدىاأشهراأواأاللم.اصمااتشمكاللف اهاتاللتااُتجمعافااملطقة،امعكاشمالامور،ابداًلامناأنايكلناذلكا

فااهطاقامديلتلااأوامحافظتلا.ادلئًماامااهوفاللملاخابذصرامتلسطادرجةاللحرلرةاأوامتلسطاللهطلل.ادالهااهلظراإللابعضاللف اهاتا
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للمحث ةاحتلاهعرفاأصعرااناللكرقاب ناللطقساوللملاخ.

5.ايقلماللمعثمابماايثاياارضامخططاتاُمعدةاسابًقاالف اهاتامحث ةااناحالةاللطقسالمدةاأسفلعاوللملاخالمدةااام.

رهاابملضلعاللمخططات؟امنايج باملكم،ااث هاأنايخفرهااص فاوصكاإللاهذيا يقللاللمعثماماايثايالهظرولاإللاهذيناللمخطط ن.امنايذّصِ
لإلجابة.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةامالحظاتهمالألول ةاف ماايخصاللمخطط ن،اوتشمكاهذياللمالحظاتاللعلاوين،اوللعالمات،اولألهماطا
ثماامكامقارهة.ا)س لفراهذلالألمرافرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتكك رالللاقد(.

يقللاللمعثماماايثايالقدابذلتمامجهلًدلارلئًعاافااللتعرفااثلاللمعثلماتالألساس ةافااهذيناللمخطط ن.ادالهااهتعرفاأصعر.اإناهذلا
للمخططابعلللناللطقس.ايلضحاللااأيامالألسفلعاودرجاتاللحرلرةالل لم ة.اإناهذلاللمخططابعلللناللملاخ.ايلضحاللااشهلراللعاما

ومتلسطادرجةاللحرلرةالل لم ة.ابرأيكم،اماذلاتعلااصثمةامتلسطادرجةاللحرلرةالل لم ة؟اأيناسمعتماصثمةامتلسط؟

مثحلظةالثمعثمياقداتكلناصثمةامتلسطامأللفةالثتالم ذاحتلاوإنالمايتعّرفلهاافااللرياض ات.افااهذياللملاقشة،االايحتاجاللتالم ذاإللا
معرفةاللمتلسطاللرياضااأواقداالايكلهلناقادرينااثلاحسابه.اصكاماايحتاجلههاهلافهماأنامتلسطادرجةاللحرلرةاهلادرجةاللحرلرةاللتاا

تقتربامناللمتلسطافااملطقةامع لةا)معكامتلسطاهطللالألمطاراوللعثلج(.ابإمكاهكاتلض حاص ك ةاللفحثااناللمتلسطابشككامرئاافاا
خطالألادلدابالعرضاللمكهلماللرياضا.اوفااهذياللمرحثة،اوحتلايكهماللتالم ذاللعالقةاب ناللمتلسطاتاوللملاخ،افإههماالايحتاجلناإالاإللا

إدرلكاأناهلاكااالقةاب ناللرياض اتاوللعثلم.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياستتعرفلناأصعراصثمةاللمتلسطافااللعاماللقادمافاامادةاللرياض ات،اولكنافااهذلاللدرس،افإناللمقولدابكثمةا
متلسطادرجةاللحرلرةاهلادرجةاللحرلرةاللمتلسطةاتقريًفااألصعرالألرقاماش لًااافااهطاقامع ن.ااثلاسف كاللمعال،اإذلاارفتماأنامتلسطا
درجةاللحرلرةافااأسللنافاايلل لاهلا41ادرجةامئلية،افهذلايعلااأنادرجةاحرلرةافاامعظماأياماهذلاللشهراهاا41ادرجة.اقداتترلوحا

للحرلرةاب نا37او46ادرجةامئلية،اولكناغالًفاامااتفثغاللحرلرةا41ادرجةامئلية.

يقلماللمعثمابماايثاياأثلاءاشرحامفدأا"للمتلسط"،ايقلمابكتابةالألرقامااثلاخطالألادلداحتلايتمكناللتالم ذامنارؤيةامفدأا"للملتوف"ا
بأا لهم.

6.ايقللاللمعثماماايثايايستخدمااثماءالألرصاداللجليةامعدلادرجاتاللحرلرةاللصفاملاخاإحدىاللملاطقاأواللمللقع.اولآلن،اوقداتحدثلاا
باختوارااناللطقساوللملاخ،اللقارناب ناهذيناللمفدأينالكهماأوجهاللتشابهاولالختالفاب لهما.

يقلماللمعثمابماايثاياتلزيعاصتاباللتثم ذ.

هللاثلائ اتاولفتحللاصتاباللتثم ذااثلاصكحةا"للطقساوللملاخ". يقللاللمعثماماايثاياصّلِ

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍلياأصمكامخططاِفنالثمقارهةاب ناللطقساوللملاخ،اثمالصتباتعريًكاالككامناللطقساوللملاخ

يقلماللتالم ذابماايثايالستكمالامخططاِفناومسلدةاللتعريكات.

يقللاللمعثماماايثايالبحعللااناتثم ذيناآخرينالتشارصللامعهمااللتعريكاتاوتشرحللالهمااأفكارصم.

يقلماللتالم ذابماايثايالالهضماماإللاتثم ذيناآخرينالمشارصةاللتعريكاتاوشرحالألفكار.ا)س لفراهذلالألمرافرصةالثتالم ذا
لثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتكك رالللاقد(.

7.ايقللاللمعثماماايثايالقدابذلتمامجهلدًلارلئعًااتعرّفامكهلم نامهم ناوللتكريقاب لهما.اأخفرولالآلخريناأنالألش اءاللتااتعثملاهااتساادهاا
اثلاتذصرها.اللتخ كاوجلداأقاربايع شلنافاامكانابع د،اوهمايرغفلنافاازيارتلا.اص فاسلوفاملاخلاالهم؟الستع لللابـاوقتاللتكك ر،اثما

لفتحللاصكحةا"للملاخاللمحثا".القرأولالإلرشادلت،اثمالامثللامعاللزم كاللمجاوراإلصمالاللوكحة.

يقلماللتالم ذابماايثايالستخدلماللف اهاتاللمتاحةاللصفاللملاخاللمحثااوترش حاأفضكاوقتالثزيارة.

مثحلظةالثمعثمياتتطثبادرلسةاللملاخاتحث كاب اهاتاطليثةالألمداوللقدرةااثلاتعّرفالألهماط.ايرتفطاهذلالللشاطابمهارةاللتكك راللحاسلباا
فااتعّرفالألهماطاوتلس عاهطاقافهماللتالم ذالثمهارةابتشج عهمااثلاتخ كالستكادةااثماءالألرصاداللجليةامناأجهزةاللكمف لترافااتحث كا

ب اهاتاللملاخالعدةاسلللتاأوااقلدامرةاولحدة.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 8.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

التفكير الناقد

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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أَكمل مخطط ِفن للمقارنة بين الطقس والمناخ، ثم اكتب تعريًفا لكل من الطقس والمناخ

المناخ  الطقس 

الطقس والمناخ

كالهما

الدرس

3

التفكير الناقد

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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صف المناخ المحلي ألقاربك الذين يعيشون بعيًدا ويريدون زيارتك.

المناخ المحلي

المنطقة: 

متوسط درجة الحرارة: 

متوسط هطول األمطار: 

 ألن أفضل توقيت للزيارة 
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يقللاللمعثماماايثاياقارّهَاالل لماب ناأفكارامختثكةاتتعثقابالطقساوللملاخ،اوأوضحلااأوجهاللتشابهاولالختالف.اإذلاصلتمااثماءاأرصادا
جلية،افأيامنالألفكاراقداترغفلنافاادرلستها؟اهكاتعجفكمافكرةاتلقعاللطقسالثمستقفكاللقريب.اهكاتعجفكمافكرةادرلسةاملاخالزمنا

مع ن؟اللتكتللاوشارصلهاامعازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكاراوللتكض التامعاللزم كاللمجاور.
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نظرة عامة الدرس 4

فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم. 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثايافااللدرساللسابق،الصتشكلااللكرقاب ناللملاخاوللطقس.اللتكتللاوشارصللاأحدالالختالفاتاب ناللمفدَأينامعازم كا
مجاور.

يقلماللتالم ذابماايثاياللملاقشةامعاللزمالء.

2.ايقلماللمعثمابماايثاياتلزيعاصتاباللتثم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياللملاخاهلامتلسطاللطقساأواإجمالااللطقسافااملطقةامااخاللامدةاطليثةامنالللقت.ايلجداللعديدامناأهللعاللملاخا
حللاللعالم.اسلقضااللدرس ناللتال  نافااتحث كاب اهاتاللملاخاللستك داملهاافااللتحض رالمشروعا"شارك"،اب لمااهستكشفامعثلماتا

حللاللملاخاصالعثماءاللتعّرفاتأث رادورةاللماءافااللملاخ.اه ااهفدأافااقرلءةامقالااناللملاخ.اوب لمااتقرأون،اضعللادلئرةاحللاأمعثةاتتعثقا
بالماءاأوادورةاللماء.الفتحللاللكتبااثلاصكحةا"جللةافااللملاطقاللملاخ ةاللمختثكة".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالقرأاللمقالااناللملاخامعازم ثك،اثماضعادلئرةاحللاأواخًطااتحتامرلحكادورةاللماءاأثلاءا
للقرلءة.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاأمعثةااثلادورةاللماءاووضعادلئرةاحللهاامعازم كامجاور.

مثحلظةالثمعثمياللهدفالألساساالقطعةاللقرلءةاهااأنايربطاللتالم ذاب ناللمعرفةاللعثم ةالدورةاللماءاوللمعثلماتاللجديدةاللمتعثقةا
بالظروفاللملاخ ةاللمختثكة.ايمكلكاداماهذلاللهدفابقرلءةاللقطعةابولتاااٍل،اإذلاتسففتاللمرلدفاتاللجديدةاوللطالقةافااللقرلءةافاا

صعلبةاللكهم.

يقلماللمعثمابماايثاياأثلاءاامكاللتالم ذ،ايقلمابالمالحظةالثتأصدامناتعرّفاللتالم ذاأمعثةالدورةاللماء،ابماافااذلكاظاهرةاهطللالألمطاراا
للجديدةاوصعفةاللكهم.امالحظةامدىاقدرةاللتالم ذااثلاتعّرفاصثمةا"رطلبةاللهللء"االداوصفاللماءافااحالةا)للرطلبة(.اس لفراهذلالألمرا

فرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتكك رالللاقد.

يقللاللمعثماماايثاياأواًل،الللاقشاللقطعة.اوبعداذلك،اسلشاركاماادرسلاياانادورةاللماءاوأهللعاللملاخاممااقرأهاي.امااللملاطقاللملاخ ةا
لألربعاللمذصلرةافااللقطعة؟

يقلماللمعثمابماايثايالخت اراتالم ذاممنارفعللاأيديهمالثمشارصةاوتسج كاللملاطقاللملاخ ةالألربعااثلاللسفلرةاأواورقةامخططات.اتسه كا
س راللملاقشةالتق  مافهماللتالم ذابطريقةاغ رارسم ةاباستخدلماأسئثةامعكي

ص فاتشرحاللقطعةالستخدلماصثمةا"للملاطق"؟  

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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اقرأ المقال عن المناخ مع زميلك، ثم ضع دائرة حول أو خًطا تحت مراحل دورة الماء أثناء القراءة.

جولة في المناطق المناخية المختلفة

الدرس

4

تعيش حيوانات مثل الدب القطبي في المنطقة القطبية.

تزخر المنطقة االستوائية بالغابات المطيرة.

هذه منطقة جبلية.

تكون  حيث  القطبية  المنطقة  في  نحن  األرض،  ويغطي  كثيف  فالجليد  هنا!  بارد  الطقس 
المناطق  من  العديد  في  الجليد  وينتشر  العام،  طوال  ومنخفضة  باردة  الحرارة  درجات 

القطبية. هناك بعض المناطق األخرى التي تتميز بمناخ جاف.

وهنا الجو بارد، ولكن األرض تمتلئ بالعشب األخضر. تحيط باألرض جبال مغطاة بالثلج، 
معتدلة.  الصيف  تكون فصول  بينما  باردة،  الشتاء  تكون فصول  الجبلي.  باإلقليم  وُتعرف 
وعادًة ال ترتفع درجة الحرارة في منطقة الجبال. وتتراوح نسبة هطول األمطار بين المتوسطة 

والكثيفة.

تتميز كل منطقة بالمناخ الخاص بها، وتصّنف حالة المناخ إلى فئات، وتعرف هذه الفئات بكلمة أقاليم )مناطق(، يتشارك كل إقليم )منطقة( بعض أنماط 
الطقس العامة. دعونا نذهب في رحلة خيالية إلى كل إقليم )منطقة(.

فى هذا اإلقليم المناخى التالى: الهواء دافئ بعض الشيء؛ لذلك نستطيع سماع طنين الحشرات، 
ورؤية الزهور في كل مكان. إنه فصل الصيف في المنطقة المعتدلة. تتغير هنا حالة الطقس 
حسب فصول السنة، فيكون الطقس دافًئا في فصل الصيف وبارًدا في فصل الشتاء، وتكون 

نسبة هطول األمطار متوسطة طوال العام.

اآلن نحن في إقليم مناخي حار ذي رطوبة عالية، حيث يغطي ظل األشجار الطويلة رؤوسنا 
المنطقة  في  أننا  بد  ال  ممطرة،  غابة  أنها  تبدو  والزواحف،  الحيوانات  من  الكثير  ويوجد 
االستوائية؛ حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة جًدا طوال العام، وتتراوح نسبة هطول األمطار 

بين المتوسطة والكثيفة.

التفكير الناقد

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
تحديداتأث راللم ايافااللملاخ.  
لستخدلماللضرباوللقسمةالحكامسائكاصالم ةا  

اناهطللالألمطار.
للمقارهةاب ناحاالتاللملاخافااموراباستخدلما  

ب اهاتاللطقس.

ضعاورقةاصف رةافارغةافاامقدمةاللكوكالـاتمع كاطرقامختثكةا
لحكامسائكاللضرباوللقسمةالثكوكابأصمثه.

للملاخ  
هطللالألمطار  
دورةاللماء  

صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  
ورقةاصف رة  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعثَّمالتعرف

للتكك رالللاقدي
تحديداللمعثلماتاللمتعثقةا  

بالملضلع.
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مااللكثماتاللمأللفةالديكماممااسفقادرلستهافااللف ئاتاللطف ع ة؟  
ص فاتشجعلااللقطعةااثلالستخدلماحللسلاالثلصللاإللاشرحاتكو ثا؟  
فاارأيكم،اأيالألجللءاتكضثلناللع شاف ها؟اوأيالألجللءاتحفلناقضاءايلماف ها؟  

يقللاللمعثماماايثاياتعثمتماللكع رامناهذياللقطعة.اأحسلتمااماًل.اولآلناللتشاركامااتعثملاياانادورةاللماء.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءالجعكاللتالم ذايشارصلناأمعثةاانادورةاللماءامناللقطعة.اتشج عاللتالم ذااثلاتحديداحالةا
للم ايافااصكامعالا)صثفة،اأواسائثة،اأواغازية(اوشرحاسفباأواص ك ةامعرفتهماأناللمعالاللمحدداجزءامنادورةاللماء.ااثلاسف كاللمعال،ا

إذلاذصراأحداللتالم ذا"ثثج"،ايتماتشج عهااثلاربطهاابأحداأهللعاظللهراللهطلل.اتشج عاللتالم ذااثلالستخرلجادل كامناللولرةاولللصا
لشرحاإجابتهم.

يقللاللمعثماماايثاياالحظتاأنابعضكما)أوالمايتمكناأحداملكماحسباإجاباتاللتالم ذ(اقداحددارطلبةاللهللءاصإحدىامرلحكادورةاللماء.ا
فاارأيكم،اماااالقةارطلبةاللهللءابدورةاللماء.

يقلماللمعثمابماايثاياجعكاللتالم ذايككرونافااللللعاللذيايشعرهاابالرطلبة.اهشعرابرطلبةافااللهللءاللرطب.اللشرحالثتالم ذاأناللهللءا
للرطبايتكلنامنابخاراللماءاللملجلدافااللهللء.االدمااهشعراأناللهللءارطب،افإناذلكايش راإللاوجلداصم ةاصف رةامنابخاراللماءافاا

للهللء.

يقللاللمعثماماايثاياتجدونافااللمقالاللعديدامنالإلشارلتاإللادورةاللماءاوللتااتتعثقابالظروفاللملاخ ة.ابعداقرلءةالألمعثةاللملجلدةافاا
للمقال،افاارأيكم،اماااالقةادورةاللماءابالملاخ؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثاياأحسلتماللتعثمااناأهم ةادورةاللماءاباللسفةاإللاللملاخ.االحظلااأناظاهرةاهطللالألمطاراهااإحدىاخوائصاللملاخا
فااللملاطقاللمختثكة.االدماايجمعاخفرلءاللطقسا-ااثماءالألرصاداللجليةا-اب اهاتاللطقس،ايتمكللنامناحساباصم ةاهطللالألمطار.ا

تلفراهذياللف اهاتامعثلماتااناملاخاإحدىاللملاطق.اهكاتعتقدوناأنااثماءالألرصاداللجليةايستخدملناللرياض اتافااامثهم؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثايايستخدمااثماءالألرصاداللجليةاللضرباوللقسمةالتقديراصم ةالألمطاراللمتلقعاهطللهااخاللامدةامع لة.اللَراإذلامااصلاا
هستط عاحكابعضامسائكاللهطللاباستخدلمامااتعثملايافااللرياض ات.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلاصكحةا"حساباصم ةاهطللالألمطار".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالستخدمالسترلت ج اتاللضربالحكاللمسائكاللثكظ ة.

يقللاللمعثماماايثاياللحكاأولامسألت نامًعا.اوب لمااهعمكامًعا،اسّجثللاامثكمافااصتاباللتثم ذ.

يقلماللمعثمابماايثاياللعمكامعاللكوكابالكامكالحكاأولامسألت نالكظ ت ن.الخت ارالسترلت ج ة،اوموكلفات،اوصلر،...اإلخ،الحكاللمسألة.ا
تمع كالسترلت ج ت نامختثكت ن.اتركاللتالم ذاالستكمالاللمسألت ناللتال ت نابأهكسهماأوامعازم كامجاور.ابعدالهتهائهم،ايقلمابحكاللمسألت نا

معاللكوكال تحققاللتالم ذامناحثللهم.اتشج عاللتالم ذااثلاارضاادةاطرقالحكاصكامسألة.

مثحلظةالثمعثميالستلاًدلاإللامستلياتاللتالم ذافااللرياض اتاقداتختاراحكاللمسائكالألربعامعاللكوكابالكامك،اصماايمكلكاللتحدثاانا
طرقاحكاصكامسألةاقفكاللسماحالثتالم ذابعرضاامثهماولللصللاإللالإلجاباتابأهكسهم.افااتطف قاللرياض ات،ايستخدماللتالم ذامهارلتا

للتكك راللحاسلباافااتحث كاللمسائكاوحثها.اللترص زااثلاللتحث كاأثلاءاشرحاطريقةافهماللمسألةاللثكظ ةاصمعادلةارياض ةالثتالم ذ

يقللاللمعثماماايثاياقمتمابعمكارلئعافاالستخدلماللرياض اتالتلقعاأحدلثاللطقس.افااللحق قة،ايستخدماصكامنااثماءالألرصاداللجليةا
واثماءاللطقساللرياض اتالتعّرفاللطقساوللملاخاحللاللعالماومرلقفتهما.اهّ َااهتعثماللمزيدااناص ك ةاتحث كاملاخاإحدىاللملاطقا

لمساادتلاافااللتحض رالمشروعا"شاِرك"افااوقتاالحقامناهذلاللكوك.الفتحللاصكحةا"تللعاللملاخافاامور".اه ااهعلداإللاصديَق لاا
رشاداوزيلة.

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالقرأاللقوةالتتعّرفاللملاخافاامور.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاللقوةابأهكسهم.

يقللاللمعثماماايثايايشمكاأحداأجزلءامشروعا"شارك"اوصفاللملاخالآلخرين.امااللذياارفلايامناخاللاوصفارشاداوزيلةالثظروفا
للملاخ ةافااقوتهما؟اللتكتللاوشارصللامعازم كامجاوراوصفاللشخو اتالثملاخافاالإلسكلدرية.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعازم كامجاوراولالستداللابالقوة.

يقللاللمعثماماايثاياتوفاللشخو اتالإلسكلدريةابجلهااللدلفئ،اوللرطب،اوللمشمسافااشهلراللو ف.اويوكلناشهلراللشتاءابالجلا
للدلفئاللممطر.اويقارهلناهذلالللصفاباألقوراللتاايوكلههاابأههااذلتاملاخاصحرلوىاحاراوجاف.الللظرامرةاأخرىاإللاللجدلولافاا

للوكحة.امااللمعثلماتاللمذصلرةافااهذياللجدلول؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.
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استخدم استراتيجيات الضرب لحل المسائل اللفظية.

حساب كمية هطول األمطار

1. صرح عالم األرصاد الجوية بسقوط األمطار طوال اليوم، ستمطر بمقدار 7 مم في الساعة خالل الست ساعات التالية. ما مقدار المطر الذي 
سيتساقط؟

2. صرح عالم األرصاد الجوية بسقوط األمطار كل يوم بمقدار 3 مم لمدة 5 أيام متواصلة في شهر سبتمبر. ما إجمالي كمية األمطار المتساقطة؟

3. سجل علماء المناخ هطول األمطار بمقدار 4 مم شهرًيا لمدة 10 شهور في السنة، ولم تمطر في الشهرين اآلخرين. ما إجمالي كمية األمطار 
المتساقطة خالل السنة؟  

4. يتوقع عالم األرصاد الجوية سقوط األمطار لمدة 6 أيام متواصلة. إذا أمطرت بمقدار 12 مم يومًيا، فما مقدار األمطار المتوقع سقوطها؟

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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اقرأ القصة لتتعرف المناخ في مصر.

تنوع المناخ في مصر

قال رشاد: "الوقت المفضل لي في السنة هو فصل الشتاء في اإلسكندرية؛ ألن درجات الحرارة 
ل الطقس الممطر عن حرارة الصيف ورطوبته". دائًما تكون أكثر برودة، وأفّضِ

أجابت زينة: "ذهبنا مرًة إلى األقصر في فصل الشتاء لزيارة أقاربنا. وكانت درجة الحرارة مرتفعة 
جًدا ولم تمطر منذ شهور، كنت أتشوق للرجوع إلى المنزل".

قال رشاد: "هذا أمر غريب! تقع مدينتا األقصر واإلسكندرية في مصر، إذن فلماذا كان الطقس 
مختلًفا فيهما؟" ثم استكمل متسائاًل: "هل الطقس هناك هكذا طوال العام؟"

أجابت زينة: "أظن ذلك"، "فاألقصر تمتاز بالمناخ الصحراوي الحار والجاف ولكن أتساءل: هل 
تسقط األمطار هناك؟"

متوسط درجة الحرارة في - اإلسكندرية

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

9911131720232321181411درجة الحرارة الصغرى )درجة مئوية(

181921242729303030282420درجة الحرارة العظمى )درجة مئوية(

متوسط نسبة هطول األمطار في - اإلسكندرية

سنةديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

55301541000193055196مقياس هطول األمطار )مم(

متوسط نسبة هطول األمطار في - األقصر

سنةديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

0000000001001مقياس هطول األمطار )مم(

متوسط درجة الحرارة في - األقصر

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

671116202324242218128درجة الحرارة الصغرى )درجة مئوية(

232529353941414139352924درجة الحرارة العظمى )درجة مئوية(
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يقللاللمعثماماايثاياهعم،اُتظهرالللتائجامتلسطادرجاتاللحرلرةاللشهريةالإلسكلدريةاولألقور.الهظرولاإللاللف اهاتاللمعروضة.اهكاتداما
وصفارشاداوزيلة.الماذلاوِلَماال؟اهاقشاذلكامعازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقللاللمعثماماايثاياتلضحاللوكحةاطريقت نامختثكت نالشرحامعثلماتاتتعثقابالملاخ،اوهماياحديثاب نازم ث ن،اوب اهاتاللجدول.امااأوجها
للتشابهاولالختالفاب ناطريقَتااللتللصك؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقلماللمعثمابماايثاياتشج عاللتالم ذااثلاإدرلكاأناصاًلامناطريقَتااللتللصكاتتكقااثلاللمعثلمةاهكسها،اولكنايستخدماللجدولالألرقاما
ا،اصمااتعفراللجدلولاانادرجاتاللحرلرةا ب لماايتحدثاللزمالءابالكثمات.اصمااتقدماللجدلولامعثلماتاشهريةاب لماايوفاللزمالءاهمًطااااّمً

ب لماايوفاللزمالءاظاهرةاللهطللاوللرطلبة.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 3.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثايالقدابذلتمامجهلًدلارلئًعاالل لمافااتعّرفاللمزيدااناتحث كاللظروفاللملاخ ةاووصكها.اسلفدأادرسلااللتالاابفعضا
للتدريفاتااناص ك ةاشرحاب اهاتاللملاخ.اهّ ااهككريامااأوجهالالستكادةامناللجدلولاللتااتثااللقوة؟اللتكتللاوشارصلهاامعازم كامجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقللاللمعثماماايثايافاارأيكم،امنايستخدماجدلولاللف اهاتافااشرحاللظروفاللملاخ ة؟اص فايمكناأنايكلنالستخدلماللكثماتاوللجمكا
أصعراتعف ًرل؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.
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نظرة عامة الدرس 5

فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم. 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثايافااللدرساللسابق،اقارّهَااب ناللملاخافاامديلت ناموريت ن،اوهمايالإلسكلدرية،اولألقور،اصماااقدهاامقارهةاب نا
طريقت نالشرحامعثلماتاتتعثقابالملاخ.اولل لم،اسلتدربااثلاشرحامعثلماتاتتعثقابالملاخاللجهزالمشروعا"شارك"اخاللاللدروساللتال ة.ا

للتكتللاإللازم كامجاورالثتحدثااناأوجهاللتشابهاولالختالفاب ناملاَخاالإلسكلدريةاولألقور.

يقلماللمعثمابماايثايالالستماعاإللاإجاباتاللتالم ذ،اثمالستدااءاتثم ذيناأواثالثةالمشارصةاأفكارهم.اإنالماتكنامناسكانالإلسكلدريةاأوا
لألقور،افاطثبامناللتالم ذاتحديداأيامناملاَخااهات ناللمديلت ناأقرباإللاملاخامديلتكاللمحث ة.

يقلماللتالم ذابماايثاياملاقشةاللظروفاللملاخ ةامعاللزم كاللمجاور.

2.ايقللاللمعثماماايثاياللرَاإناصلااهستط عالستخدلماوصفاللملاخابشككاأصعراتلظ مًا.اتخ ثللامساادةالألقاربااثلالالستعدلدالرحثةاإللا
لألقوراأوالإلسكلدرية.امااللذيايحتاجالألقارباإللامعرفتهااناللملاخالالستعدلدالثرحثة؟اللستخدماجدلولاب اهاتاللطقساللتاادرسلاهاا

خاللاللدرساللسابقالشرحاللملاخافااصكامناللمديلت ن.الفتحللاصكحةا"حالةاللملاخافاامور".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالصتباجمثت ناأواثالًثاااناللملاخافااصكامديلة،اولستخدماب اهاتاللطقسالداماإجابتك.

مثحلظةالثمعثميااثلاللرغمامناوصفاللمديلت ناسابًقا،اشّجعاللتالم ذااثلاللتلسعافااوصفارشاداوزيلةافااللقوة.اُيمكناأناتشمكا
لإلجاباتاللمحتمثةاماايثاياتغثبااثلاملاخالإلسكلدريةالرتكاعادرجةاللحرلرةاوللرطلبة.اغالًفاامااتزيدادرجةاللحرلرةااناــــــــــادرجةا

مئلية،اصمااأناشتاءالإلسكلدريةادلفئاوممطر.املاخالألقوراحاراوجاف.اغالًفاامااترتكعادرجاتاحرلرةالألقورااناـــــــــ.اتقعالألقورافاا
للوحرلء،اوالاتهطكااث هاالألمطارااثلامدلراللعام.

يقلماللتالم ذابماايثاياصتابةاجمكاتوفاللملاخافاالإلسكلدريةاولألقور.

يقلماللمعثمابماايثايامرلقفةاللكتابةاأثلاءاامكاللتالم ذابأهكسهم.اتشج عاللتالم ذااثلاشرحاص فاتعكساللف اهاتاللعفارلتاللملاخ ة.االدا
لالهتهاء،ايتركاللتالم ذال شرحللافاامجملااتاصغ رة.

يقللاللمعثماماايثاياأحسلتماللعمكافااتحليكاجدلولابهااأرقاماإللامعثلماتاتك دالألقاربافاالالستعدلدالثسكر.اولآلناوقداتعّرفلااللتعف را
انامعثلماتاملاخ ةاوتدربلاااثلاذلك،اللتعّرفابعضاللعللمكاللتااقداتؤثرافااللملاخ؛اح ثاس سااداذلكافااللتجه زالمشروعا"شارك"ا

الداههايةاهذلاللكوك.الثفدء،ادالهااهتعرفاأينايمكناأناهجداهذةاللظروفاللملاخ ةاللمختثكةاحللاللعالم.
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اكتب جملتين أو ثالًثا عن المناخ في كل مدينة، واستخدم بيانات الطقس لدعم إجابتك

حالة المناخ في مصر

الدرس

5

المناخ في اإلسكندرية

المناخ في األقصر

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
لستخدلماخريطةاللعالمالتحديدامدىاقرباللمديلةا  

مناللمسطحاتاللمائ ة.
لستخدلمامكتاحاللخريطةالق اساللمسافات.  
لالستعاهةابدل كالداماإجاباٍتااناللملاخ.  

أحضراخريطةاموراوخريطةاللعالمالعرضهااأماماللكوك.اإنا
لماتكنامتاحة،افاستخدماللخرلئطاللسابقةاللللردةافااصتابا

للتثم ذالإلشارةاإل هااخاللاللملاقشة.

للملاخ  
للمسافة  
خطالالستللء  
خريطة  
لألقطاب  

صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  
خريطةاللعالم  
خريطةامورالثعرض  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعثَّمالتعمك

صلعاللقرلري
تحديدالللتائجاولللتائجاللمتلقعة.  
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3.ايقلماللمعثمابماايثاياارضاخريطةامور.الإلشارةاإللاملقَعاالإلسكلدريةاولألقور،اأوادالةاأحداللتالم ذالتحديدامكاناصكامديلةا
ولإلشارةاإل ها.

يقللاللمعثماماايثاياهذياهااخريطةامور.اتقعالإلسكلدريةاهلا.ا)لإلشارةاإللاللملقع(.اوتقعالألقوراهلا.امااللكرقاب ناملقع هماافاا
مور؟

يقلماللتالم ذابماايثاياتعريفالإلسكلدريةاصمديلةاتقعااثلاساحكاللفحر،اولألقوراصمديلةاتقعااثلاضكافاللل ك،اولكنااثلا
مسافةامناللفحرالألحمر.

يقللاللمعثماماايثاياهعم،اتقعالإلسكلدريةااثلاللفحرالألب ضاللمتلسط.اأتساءل،اهكاتعتقدوناأناهذلايؤثرافااطقسالإلسكلدرية؟افكرولا
ف مااتعثمتملياانالالختالفاب نالألقوراولإلسكلدريةاومااتعرفلههاانادورةاللماء.

يقلماللمعثمابماايثاياتخو صاوقتاللتكك رالثتالم ذالثلظرافااتأث راملقعالإلسكلدريةافااللم اي،اثمالستدااءالثل ناأواثالثةاتالم ذالمشارصةا
أفكارهم.

يقللاللمعثماماايثايالإلسكلدريةاأصعرارطلبة،اوتشهداأمطاًرلاأصعرامنالألقور.اويرجعاذلكاجزئً ااإللاملقعهاابمحازلةام اياللفحر.ايمكنا
لثفحاراأيًضااأناتجعكاللملاخاأصعرالاتدلاًلاأوابرودةامنالألرضاللفع دةااناسللحكاللم اي.اهذلاأحدالألسفاباللتااتجعكالإلسكلدريةال ستا

حارةامعكالألقور.ابشككااام،اصثمااصاهتاللملطقةاقريفةامنامسطحامائااصف ر،الزدلدتاظاهرةاهطللالألمطاراوللعثلجافااتثكاللملطقة.ا
فكرولاف مااتعرفلههاانادورةاللماء.الماذلاتحتلياللملاطقاللقريفةامنامسطحامائااصف رااثلاصم ةاصف رةامناهطللالألمطاراوللعثلج؟

يقلماللمعثمابماايثاياإتاحةاوقتاللتكك ر.اارضاهملذجالدورةاللماءالإلشارةاإل هاإذلاصانامتاًحا.الخت اراادةاتالم ذالمشارصةالإلجابات.

يقللاللمعثماماايثاياتلفراللمح طاتاوللفحاراحللاملتوفالألرضامودًرلاصف ًرلالثم اياللدلفئة.اوتسااداللشمسااثلالرتكاعادرجةاحرلرةا
للماء؛امماايجعثهايتفخر.اماذلاس حدثالثماءاب لماايتفخر؟

يقلماللتالم ذابماايثاياللتطلعالإلجابة.

يقللاللمعثماماايثاياهعم،ايفردابخاراللماءاويشككاغ لًمااصع كة.اماذلايحدثابعداذلك؟

يقلماللتالم ذابماايثاياللتطلعالإلجابة.

يقللاللمعثماماايثايايتساقطاهذلاللفخاراللمكعفااثلاشككاأمطار،اثماتتكررادورةاللماءاح ثايفدأاللماءاللمتساقطافااللتفخر.اتلفرا
للمح طاتاوللفحارامودًرلاصف ًرلالثم ايالثتفخر؛امماايتسفبافااقدراأصفرامناهطللالألمطار.

إذلاصلتاتع شابالقربامنامساحةاصف رةامناللماء،افقدايكلنالديكاأيًضااملاخاأصعرارطلبة.اهلاذلكاللهللءاللدلفئاللرطباللذيايجعثكما
تشعرونابرطلبةاللهللء.اص فاتعتقدوناأنادورةاللماءاُتلتجاهللءارطًفا؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراتثم ذيناأواثالثةالإلجابة.

يقللاللمعثماماايثاياهعم،االدماايتساقطاللماءاللمتفخرافااللهللءافاايلمادلفئ،اهطثقااث هاللرطلبة.اللككرالآلنافااللملقفابالعكس.اإذلالما
تكناهلاكامسطحاتامائ ةاقريفة،افك فاتعتقدوناأنايؤثراذلكافااللملاخ؟اشارصللالألفكارامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماء،االخت اراثالثةاأواأربعةاتالم ذالمشارصةاإجاباتهمامعاللكوك.

يقللاللمعثماماايثاياولآلن،اللثِقاهظرةااثلاللخريطة.ادالهااهككرافاااامكاآخرايمكناأنايؤثرافااللملاخياملقعاأقث ماماافاااالملا.امنا
ملكمايتذصرامااللمقولدابخطالالستللء؟امناملكمايمكلهاللععلرااثلاخطالالستللءااثلاللخريطة؟

يقلماللمعثمابماايثايادالةاللتالم ذالتعريفاملقعاخطالالستللءاووصفاللمقولدابخطالالستللءابلاًءااثلامااسفقاتعثمهافااللكوكالألول.

يقللاللمعثماماايثاياهعم،اخطالالستللءاهلاخطاوهماايثتفاحللاملتوفالألرض.اتكلناللملاطقاللقريفةامناخطالالستللءاحارةاأصعرامنا
غ رها.اصثماالبتعدهاااناخطالالستللء،اصاناللملاخاأصعرابرودة.امناملكمايتذصرامااهسم هاملاخاللملاطقاللفاردةاللقريفةامناقطفاالألرض؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقلماللمعثمابماايثاياتحديداللقطف ناللشمالااوللجللباااثلاللخريطة.

يقللاللمعثماماايثاياوهلاافاامور،اهكاموراقريفةاأمابع دةااناخطالالستللء؟اص فاتعتقدوناأناهذلايؤثرافااملاخلا؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.
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يقلماللمعثمابماايثايالخت اراادةاتالم ذالمشارصةالإلجابات.ايجباأنايستلتجاللتالم ذاأناموراأقرباإللاخطالالستللءامناللقطف ن؛امماا
ُيلتجاملاًخااأصعرادفًئا.

4.ايقللاللمعثماماايثاياحسًلا،اهكهمالآلناأناللملقعاف ماايتعثقابالقربامناأواللفعدااناخطالالستللءايمكناأنايؤثرافاادرجةاللحرلرة،اصماا
يمكناأنايؤثراللقربامنامسطحامائاافااهطللالألمطار.اصالهماايؤثرافااللملاخاللعامالثملطقة.اولآلن،ادالهااهجمعامااتعرفلههااناهذينا

للعامث نامناخاللاطرحالفترلضاتااناللملاخ.

يقلماللمعثمابماايثاياتقس ماللتالم ذاإللامجملااتامكلهةامناأربعةاأواخمسةاتالم ذ.الستخدلمالسترلت ج ةاللرءوساللُمرقمةالتسه كا
للتكك راوللملاقشات.

يقللاللمعثماماايثاياسأطرحاسؤلاًل.اهاقشللالألفكارافاامجملااتكماللوغ رة.ابمجرداللتلصكاإللاإجماعاحللاإجابة،اسأدالارقًمااولحًدلا
مناللمجملااتالمشارصةالإلجابة.اتذصرولاأناتلضحللاإجابتكماباألدلة.ايمكلكماأيًضااللرجلعاإللاخريطةاللعالمالالطالعااثلاللمللقع.

للكترضاأهكمافاازيارةاإللاشاطئاماافاافلزويالافااأمريكااللجللب ة،اص فاتتلقعلناأنايكلناللملاخاهلاك؟  
أحباللطقساللممطراللدلفئ.اإلااأينايجباأناأذهب؟  
صحاأماخطأ؟اإناصلتافااللوحرلء،افمناللمتلقعارؤيةاللعديدامناللسحب.  
صحاأماخطأ؟ايمكناتلقعاهطللاأمطاراوثثلجابغزلرةافااجزيرةافااللمح طاللقطفا.  

يقلماللمعثمابماايثاياأثلاءامشارصةاللتالم ذالإلجابات،اتأصدامناأههمايش روناإللادورةاللماءاوملقعاللملطقةا)للقربامناللمسطحاتاللمائ ة،ا
وللمسافةامناخطالالستللء(.اباللسفةالثسؤللاللرلبع،ايللجهاللتالم ذاتحدًياالتطف قافهمادق قالدورةاللماء.اللملاطقاللقريفةامناللقطف نا

للشمالااوللجللبا،ااثلاللرغمامناأههااقريفةامنامسطحامائا،افإههااالاتشهداصم اتاصف رةامناهطللالألمطار.ايرجعاذلكاإللاقثةاحرلرةا
للشمساللمتسففةافااللتفخر.االايحتاجاللتالم ذاإللافهمامكهلمام كالألرضاالدامحلرهااأواأهماطاتعاقباللث كاولللهارالثلصللاإللاهذيا

لإلجابة.ايمكلهمابفساطةاللتكك رامناخاللافهماأناللملطقةالألبعدااناخطالالستللءاباردة.اطرحاأسئثةاإرشاديةالمساادةاللتالم ذافاافهما
هذياللعالقة.اس لفراهذلالألمرافرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياصلعاللقرلر

5.ايقللاللمعثماماايثايالقداتمكلتمامناتطف قامعرفتكمابالملاخاودورةاللماءالإلجابةاانالألسئثةاصمجملاة.اأحسلتمااماًل.امناأجكاللتللصكا
معالآلخريناحللاص ك ةاتأث راللمسطحاتاللمائ ةاللكف رةافااللملاخ،اهحتاجاإللاأناهكلناقادرينااثلاتلف رامسافات.ادالهااهمارساق اسا

للمسافاتاب ناموراوللمسطحاتاللمائ ةاللمختثكة.افاابعضالألح اناالدمااهق سافااللرياض ات،اهستخدماللمساطر.اهكاتعتقدوناأنا
للمسطرةاستساادهاافااق اساللمسافةاب ناللمح طالألطثسااومور؟الماذلاوِلَماال؟امشارصةالألفكارامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقللاللمعثماماايثاياإناللمسطرةابالتأص دال ستاأدلةاج دةاإذلاأردهااق اساللمسافةافااللللقعااناطريقاق اسالألرضاهكسها.اس ستغرقا
لألمرالآلالفاولآلالفامناللمساطراللموطكةااثلامسافةاشاسعةالثلصللاإللاللمح طالألطثسا.اولكنااثلاأياحال،ايمكناأناتساادا
للمسطرةااثلاق اساللمسافاتااثلاللخريطة.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلاصكحةا"قارةاأفريق ا".اماذلاتروناوتعرفلنافااهذياللخريطة؟

يقلماللتالم ذابماايثايالللظرافااللخريطةاوتعريفاللمعالماوللسماتاللجغرلف ةاللمأللفة.

يقللاللمعثماماايثاياأهتماتتحسللنافااقرلءةاللخرلئط.ايمكللااأناهرىاقارةاأفريق ااوللعديدامناللمسطحاتاللمائ ةاللقريفة.ادالهااهستخدما
للخريطةالتحديدابعدامورااناصكامسطحامائاامدرج.

فاللمسطحاتاللمائ ةافاامور،اولستخدمامق اساللخريطةالتحديداللمسافةاب نامورا يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليااّرِ
وصكامسطحامائا.

يقللاللمعثماماايثايادالهااهقرأاقائمةاللمسطحاتاللمائ ةاأواًل.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاللمسطحاتاللمائ ةاللمدرجةافااللوكحة.

يقللاللمعثماماايثاياقض لااوقًتاامناقفكافاالستكشافاخريطةاللعالم.اتعرفلناأيًضااللمسطحاتاللمائ ةاللقريفةامنامور.الامثللامعازم كا
مجاورالتسم ةاللمسطحاتاللمائ ة.

يقلماللمعثمابماايثايالخت اراتسم ةاللمسطحاتاللمائ ةامعاللكوك.

يقلماللتالم ذابماايثاياتسم ةاللمسطحاتاللمائ ةاحللاإفريق ا،اوخث جاادن،اوللفحرالألحمر،اوللفحرالألب ضاللمتلسط،اوللمح طا
للهلدي،اوشمالاللمح طالألطثلطا،اوجللباللمح طالألطثلطا.

يقللاللمعثماماايثاياأحسلتمااماًل.الآلن،اتالحظلنااثلاللخريطةاوجلداشفكةامربعة.اتسااداللشفكةااثلاإظهاراللمسافة.ايمكللااإلقاءاهظرةا
اثلامكتاحاللخريطةاإلخفارهاااناحجماصكامربعافااللشفكة.الللظراإللامكتاحاللخريطةالآلن.اصمايفثغاحجماللمربعاللللحدااثلاللخريطة؟

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاللمعثلماتااثلامكتاحاللخريطة.

يقلماللمعثمابماايثايالخت اراتثم ذامتطلعالتحديداحجماصكامربع.

صنع القرار

الفصل الثاني المياه على كوكبنا

الصف الثالث االبتدائي146

خط االستواء

اكتب المسطحات المائية التالية على أماكنها بالخريطة، ثم استخدم مقياس رسم الخريطة لتحديد المسافة بين مصر 
والمسطحات المائية الموجودة أسفل الخريطة.

قارة أفريقيا

المحيط األطلنطي الجنوبيالمحيط األطلنطي الشمالي

المحيط الهندي

البحر األبيض المتوسط

خليج عدنالبحر األحمر

المسافة من مصر إلى:

المحيط األطلنطي الشمالي

المحيط األطلنطي الجنوبي

خليج عدن

المحيط الهندي

كم

كم

كم

كم



1000 كم
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يقللاللمعثماماايثاياهعم.اللمربعاللللحدايساويا1000اص ثلمترا×ا1000اص ثلمتر.ايمكللاالستخدلماهذياللمعثلماتالتحديداللمسافاتامنا
موراحتلاللمسطحاتاللمائ ةاللمختثكة.افااأسككاللوكحة،ايتماإدرلجاصكامسطحامائا.ااثلاللخطاللمجاورالالسم،الصتفللاللمسافةا

للتقريف ة؛اللتقريف ةاتعلاا"للمسافةاتقريًفا".اسلج بااناللسؤللالألولامًعا.

يقلماللمعثمابماايثاياإرشاداللتالم ذامناخاللاتقريباللمسافةامناموراإللاشمالاللمح طالألطثسا.املاقشةاأههاإذلالهتهلاللق اسافاا
ملتوفاللمربع،افس علااهذلاهوفالأللف.اإذلالزمالألمر،اتقس ما1000اإللاأرباعاحتلايتمكناللتالم ذامنالستخدلماهذياللمعثلماتا

لثمساادةافااللجمعاب ناللمسافاتاللتااتماق اسها.

يقللاللمعثماماايثايالامثللامعاللزم كاللمجاورالآلنالتحديداللمسافةاللتقريف ةامناموراإللاجللباللمح طالألطثلطا،اوخث جاادن،ا
وللمح طاللهلدي.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاخريطةاللشفكةالتقريباللمسافاتاإللاللمسطحاتاللمائ ة.

يقلماللمعثمابماايثاياداماثلائ اتاللتالم ذاأثلاءاامثهم.امرلجعةالإلجاباتابعداتلف رالللقتالثتالم ذاإلصمالالللشاط.اللطثبامناللتالم ذاشرحا
ص ك ةاتحديدالإلجابات.ايجبااثلاللتالم ذاتطف قاللجمعاللمتكررالـا1000اصمالق اساللمسافاتاللطليثة،ابإضافةا750ا)اااامناللمربع(،اأوا

500ا)اااامناللمربع(،اأوا250ا)اااامناللمربع(االدالالقتضاء.

مثحلظةالثمعثمياالدماايستخدماللتالم ذاللخرلئطالتفس طاوتجزئةاللمسافاتااثلاسطحالألرضامناخاللااروضامعكاخطلطاللشفكة،ا
يمارساللتالم ذامهارةاللتكك راللحاسلباافااللتحث كاوللتجريد.اشجعاللتالم ذااثلاللتكك رافااللطرقاللتااتساادابهااللرملزاللمقدمةااثلا

للخريطةاأواللكرةالألرض ةافاافهماهظامامعقدا)تضاريسالألرض،ااثلاسف كاللمعال(ااناطريقاتقس مهااإللاأجزلءاأصعراولقع ةا)خطلطا
للشفكةاأوارملزالأللللناللمقدمةافاامكتاحاللخريطة(

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 6.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثايالقداامثلاابجدالتعثماص فاتؤثرادورةاللماءاوللمسطحاتاللمائ ةافااللملاخاتافاااالملا.الستخدملااخريطةالتحديدامدىا
بعدهاافاامورااناللمسطحاتاللمائ ةاللمختثكة.اللتكتللاإللازم كامجاورالمشارصةاللمسطحاتاللمائ ةالألقرباإل لااولألبعد.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاللمسطحاتاللمائ ةالألقرباإل لااولألبعدامعازم كامجاور.

1
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3
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نظرة عامة الدرس 6

فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم. 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثاياتعرفلاافااللدرساللسابقااثلاللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخ.الهتقثللاإللازم كامجاوراوشارصللااامث نايؤثرلنافاا
ملاخاللملطقة.

يقلماللتالم ذابماايثاياللمشارصةامعاللزمالء.

2.ايقلماللمعثمابماايثاياتحض راخريطةاللعالماِفااحجماصف رالعرضهاافاامقدمةاللكوك.اتلزيعاصتاباللتثم ذ.

يقللاللمعثماماايثايالل لم،اسلكلناباحع نافاامجالاللملاخ.ادالهااهرىاإذلامااصانابإمكاهلااتجم عاصكامااتعثملاياحللاللملاخالمعرفةا
مكاناللمدنافاااالملااإذلاصاهتالديلاافقطاب اهاتاللملاخاللخاصةابها.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلاصكحةا"ب اهاتاللملاخ".اماذلاترون؟

يقلماللمعثمابماايثايالستدااءاتثم ذيناأواثالثةاللصفاللمعثلماتاللمقدمةافااللوكحة.

يقللاللمعثماماايثاياأحسلتم.افااهذياللوكحة،الديلااجدلولاب اهاتاللملاخامناأربعامدنامختثكةافااللعالم.اتماتسم ةاصكاجدولابرقمامديلةا
منالألربعةامدن.الآلن،الفتحللاصكحةا"مللقعاللمدنااثلاخريطةاللعالم"افااصتاباللتثم ذ.افااخريطةاللعالماهذي،اهرىاأربعادولئر.اتمعكاصكا
دلئرةاملقعاإحدىاللمدنافااللوكحةاللسابقة.اسلقلمابتحث كاب اهاتاللملاخاللرىاإذلامااصانابإمكاهلااتحديدامكاناصكامديلة.الرجعللاإللا

صكحةاللف اهاتاولقرأولاللتعث مات.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةاللتعث مات.

يقللاللمعثماماايثاياأواًل،ادالهااهدرساجدلولاللف اهاتامعازم كامجاور.اضعللافاالاتفارصمامااتعرفلههاانادورةاللماءاوخطالالستللءا
وللقطف ناأثلاءاقرلءةاب اهاتاللملاخ.

يقلماللتالم ذابماايثايادرلسةاب اهاتاللملاخ

يقلماللمعثمابماايثاياإتاحةابعضالللقتالثتالم ذالمشارصةاأفكارهمامعازم كامجاور.الستخدلمااوّاالألسماءالجعكاللزمالءايشارصلناماا
يتعثملههاأوايمكلهمالستلتاجهامناللف اهات.ايمكنالثتالم ذاأنايكترضللاأنادرجاتاللحرلرةاوظاهرةاللهطللاتمعالنامتلسطاللكم ات.

3.ايقللاللمعثماماايثاياستستكمثلناللعمكامعازم كامجاور.ايجباأنايتركاأحداللزمالءاللكتابامكتلًحاااثلاجدلولاللف اهات،اويجباأنايكتحا
للزم كالآلخراللوكحةاللتال ةا"مللقعاللمدنااثلاخريطةاللعالم".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالهظراإللاخريطةاللعالماولستخدماب اهاتاللملاخاولصتبارقماصكامديلةافااللدلئرةاللخاصةابهاا
لمعرفةاملقعها.

يقللاللمعثماماايثاياهاقشللاإجاباتكمامعاللزم كاللمجاور.البدأولافااتسج كالإلجاباتافااصتاباتثم ذاولحد،اثمايمكنالزم ثكماهسخاهذيا
لإلجاباتابمجردالالهتهاء.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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ادرس بيانات المناخ وتأمل بيانات مناخ المدينة وموقعها على الخريطة.

بيانات المناخ

الدرس

6

المدينة رقم 1 - درجة الحرارة )درجة مئوية( 
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

-03812151410511-2-2درجة الحرارة العظمى
-2-2697413-2-5-6-6درجة الحرارة الصغرى

المدينة رقم 3 - درجة الحرارة )درجة مئوية( 
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

671013172022211914107درجة الحرارة العظمى
3346912141412963درجة الحرارة الصغرى

المدينة رقم 2 - درجة الحرارة )درجة مئوية( 
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

313232323232323232323231درجة الحرارة العظمى
232424242424232324242424درجة الحرارة الصغرى

المدينة رقم 4 - درجة الحرارة )درجة مئوية( 
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

232630333637353533302723درجة الحرارة العظمى
57101316191818161386درجة الحرارة الصغرى

هطول األمطار
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

100100607060607080100130120130مم

هطول األمطار
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

523935435043414849716353مم

هطول األمطار
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

268204238275276221174198249341390320مم

هطول األمطار
ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهر

10426193035424418710مم
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انظر إلى خريطة العالم واستخدم بيانات المناخ واكتب رقم كل مدينة في الدائرة الخاصة بها لمعرفة موقعها.

مواقع المدن على خريطة العالم

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
تحث كاب اهاتاللملاخالتحديداملقعاللمديلةااثلا  

خريطةاللعالم.
ذصراملقعاللمديلةاباللسفةاإللاللمسطحاتا  

للمائ ة.

ارضاخريطةاللعالماللتااتلضحامللقعاللمدن.

للمسطحاتاللمائ ة.  
للملاخ  

صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  
خريطةاللعالم  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعثَّمالتعرف

للتكك رالللاقدي
تلض حاطرقاللتكك ر.  
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يقلماللتالم ذابماايثاياتسج كاملقعاللمدنااثلاللخريطة.

يقلماللمعثمابماايثاياللتجللافااأهحاءاللكوكاوللطثبامناللتالم ذاتلض حالخت ارلتهم.اتذص راللتالم ذابالتكك رافااللملقعامناح ثاللقربا
مناللمسطحاتاللمائ ةاللكف رةاوللقربامناخطالالستللء.اللطثبامناللتالم ذاتقديماأدلةامناللف اهاتالتلض حالإلجابات.اس لفراهذلالألمرا

فرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتكك رالللاقد.

4.ايقلماللمعثمابماايثاياجمعاللتالم ذامًعاامرةاأخرى.اتحض راخريطةاللعالماِفااحجماصف رالعرضهاافاامقدمةاللكوك.اتقس ماللتالم ذاإللا
مجملااتامكلهةامناأربعةاأواستةاتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثايادالهااهشاركالستلتاجاتلاابخولصاملقعاصكامديلة.اتأصدولامناأهكماوضحتماإجاباتكمابأدلةامناللف اهاتاومماا
تعثملايااناللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخ.افاامجملاة،التكقللااثلاملقعاصكامديلة.اسلستخدمالسترلت ج ةاللرءوساللُمرقمةالمشارصةا

إجاباتلا.

يقلماللمعثمابماايثاياملحاللتالم ذالللقتالملاقشةالإلجاباتالللهائ ةافاامجملاات.اأثلاءالستخدلمالسترلت ج ةاللرءوساللُمرقمة،اللطثبامنا
للتالم ذاتقديماأدلةالتلض حالإلجابات.اارضاللملقعاللكعثاااثلاللخريطةابمجرداتللفقاللتالم ذااثلارأي.

يقلماللتالم ذابماايثاياللتعاونالثلصللاإللالتكاقاحللاملقعاللمديلة.

5.ايقللاللمعثماماايثاياأهااملفهرابأهكماحددتماملقعاصكامديلةااثلاللخريطةابشككاج د،اوبأهكماهاقشتمالإلجاباتاللمختثكةافاامجملاتكما
باحترلم.اهلاكاللمزيداللتعثمهامناب اهاتاللملاخ،افهّ ااهللصكاتحث ثها.اسللظماهذياللمرةاب اهاتاللهطللافاالثلت نامناللمدن.اوسلف نااددا

لألشهراللتااتزيداف هااهسفةاللهطللاانا50امم،اواددالألشهراللتااتقّكاف هااهسفةاللهطللاانا50امماباستخدلماللتمع كاللف اهااللخطا.ا
لفتحللاصكحةا"هطللالألمطار".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالهظراإللامخططاتاللف اهات،اثمالخترامديلت ن.ابِ ّنااددالألشهراللتااتزيداهسفةاهطللا
لألمطاراف هااانا50امماولألشهراللتااتقكاف هااهسفةاهطللالألمطاراانا50امماباستخدلماللتمع كاللف اهااللخطا.

يقلماللتالم ذابماايثاياإهشاءاللتمع التاللف اه ةاللخط ةاباستخدلمامخططاتاللف اهات.

يقلماللمعثمابماايثاياللتجللافااأهحاءاللكوكالعرضاللمساادةاب لماايعمكاللتالم ذ.اس لفراهذلالألمرافرصةالثتالم ذالثتدربابمكردهمااثلا
للمهارةاللرياض ةا"للتمع كاللفوريالثف اهات".اللتجللافااأهحاءاللكوكامقدًماامعااًلاالثلت نامناللمدن،اوارضاخطللتاطريقةاتلظ ما

للف اهاتافااللتمع كاللف اهااللخطا.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 6.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثايالستخدملاالل لماب اهاتاللملاخالتحديداملقعاإحدىاللمدنافاااالملا.اتخ ثللاأهكمارّولداأامالاقمتمابتوم ماهلعاجديدا
مناللمظالت،اأيامناهذياللمدناللخمساسترّصزونااث هاالإلاالناانامظثتكماوب عهااف ها؟الماذل؟اللتكتللاإللازم كامجاورالثمشارصةامعه.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللمعثمابماايثايالستدااءاتثم ذيناأواثالثةالمشارصةالإلجاباتامعاللكوكاوتشج عاصكاملهمالتلض حاسفبالخت اري.

التفكير الناقد

الفصل الثاني المياه على كوكبنا

149 الصف الثالث االبتدائي

ن عدد األشهر التي تزيد نسبة هطول األمطار فيها عن 50 مم واألشهر التي  انظر إلى مخططات البيانات، ثم اختر مدينتين. بّيِ
تقل فيها نسبة هطول األمطار عن 50 مم باستخدام التمثيل البياني الخطي.

هطول األمطار

المدينة: 

المدينة: 

  > 50 مم      < 50 مم

  > 50 مم      < 50 مم
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نظرة عامة الدرس 7

فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم. 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثاياحثثلاافااللدرساللسابقاب اهاتاللطقسافااإحدىاللمدنالتحديداملقعاللمديلةافااللعالم.اللتكتللاإللازم كامجاورا
وشارصللامعهادل اًلالستخدمتمليالتحديداملقعاإحدىاللمدن.

يقلماللتالم ذابماايثاياللمشارصةامعازم ك.

2.ايقللاللمعثماماايثاياتعثملااللكع رااناللماءافااهذلاللكوكاحتلالآلن.اوتعثملااانادورةاللماءاوص فايمكلهااللتأث رافااللملاخافااأحدا
لألقال م،اصمااتعثملاافااللكوللاللسابقةااناللف ئاتاللطف ع ةاوص فاتثفاالحت اجاتاللكائلاتاللح ةامعكالللفاتاتاوللح للهات.اللضعاهات نا

للككرت نامًعا.افاارأيكم،اص فايؤثراملاخالإلقث مافااللكائلاتاللح ةاللملجلدةافااللف ئةاللمحث ة؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

يقللاللمعثماماايثاياإهلااهدرساأهماطاللطقساللطف ع ة،افمااللذياقدايحدثاإذلاتغّ راهمطاللطقساللطف عاافاالإلقث م؟ااثلاسف كاللمعال،ا
إذلاأمطرتابمقدلرا5اسمافاايلماولحدافااللوحرلء؟اأواإذلالماتمطرالمدةاشهرافااللغابةاللممطرة؟

يقلماللتالم ذابماايثاياللعوفاللذهلاالثطرقاللتاايمكنالثملاخاأنايؤثرابهاافااللكائلاتاللح ةاوللف ئاتاللطف ع ة.

يقللاللمعثماماايثاياأح اًهااماايساادهااللتكك رافاامعالاصغ رااثلافهمامعالاأصفر.اتخّ ثللاأحدالللفاتاتاللملزل ة؛افاارأيكم،اماذلاس حدثا
للاهس تاأناأسق هالمدةايلم؟اوماذلاللاهس تال لم ن؟اوماذلاللاصاهتاللمدةاأسفلًاا؟اوماذلاللارويتالللفاتابالكع رامناللماءامرةاولحدة؟ا

وماذلاللارويتهابالكع رامناللم ايالعدةامرلٍتافاالل لم؟

يقلماللمعثمابماايثاياللتلقفاولالهتظاراب ناصكاسؤللالجعكاللتالم ذايأخذوناوقتاللتكك ر،اثمالستدااءاتالم ذالمشارصةاماايعتقدوناأههاقدا
يحدث.

يقلماللتالم ذابماايثاياملاقشةاتأث رامختثفاللمللقفافااصحةالللفاتاللملزلا.

يقللاللمعثماماايثايامناللمحتمكاأنايكلناهس اناللريال لٍماولحٍداأواللريابالكع رامناللم ايالمرٍةاولحدٍةافقطاج ًدل،اولكن...اإذلالمايحوكا
لللفاتااثلاللم ايالمدةاأسفلعاأواإذلادلومتااثلاريهابالكع رامناللم ايالمدةاأسفلع،افمناغ راللمحتمكاأنايفقلالللفاتااثلاق داللح اة.ا

تلجدالثلتانامناللمشكالتاللمتعثقةابالم اياللتاايمكناأناتللجههماالألقال م.اُيسملالستمرلراوجلداللقث كامناللم ايالمدةاطليثةا"بالجكاف".ا
منايعرفاللكثمةاللمخووةاللجلداللكع رامناللم ايافاامرةاولحدة؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهم.

3.ايقللاللمعثماماايثايايمكناأنايتسفباوجلداللكع رامناللم ايامرةاولحدةافاا"للك ضاهات".الفتحللاصكحةا"مشكالتاللم اي".استقرأونا
فقرت نافااهذياللوكحةياولحدةااناللك ضاهات،اولألخرىااناحاالتاللجكاف.الهظرولاإللاتأث رلتاهذيالألحدلثاوأهتماتقرأون.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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اقرأ عن الفيضانات وحاالت الجفاف، ثم امأل مخطط السبب والتأثير.

مشكالت المياه

الدرس

7

الفيضان
يحدث الفيضان عندما تغطي المياه مناطق من اليابسة؛ وذلك نتيجة لهطول األمطار بغزارة في فترة 
زمنية قصيرة ال تتمكن فيها األرض من امتصاصها؛ مما يؤدي إلى زيادة منسوب األنهار وامتالء 
المناطق المنخفضة بالقرب من النهر بالمياه. تتدفق مياه الفيضان بسرعة وقد تشكل خطًرا على 

الناس، كما تتسبب الفيضانات في تلوث مصادر مياه الشرب. 

الجفاف
تحدث حاالت الجفاف بسبب توقف هطول األمطار، وذلك عندما يستمر طقس شديد الجفاف لفترة 
طويلة؛ مما يتسبب في جفاف األنهار والبحيرات. وقد تموت النباتات لندرة المياه. عندما تعاني 
المزارع من الجفاف، تقل حصة الطعام التي يحصل عليها البشر والحيوانات. وبحسب المصدر 

المحلي، قد يكون الحصول على مياه شرب نظيفة أمًرا صعًبا أيًضا. 

السبب: هطول األمطار بغزارة

 السبب: 
ندرة سقوط األمطار

التأثير: فيضان؛ مما يؤدي إلى... 

التأثير: جفاف؛ مما يؤدي إلى...

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
تحديداللمشكالتاللمتعثقةابالماءاللتااتؤثرافاا  

موراوللمجتمعاتاللعالم ة.
تلض حالألماصناللتاامناللمحتمكاأناتظهراف هاا  

مشكالتامحددةامتعثقةابالماء.

أحضراادةاموادرالثتالم ذال ستخدملهاافااللفحثاانا
للك ضاهاتاوللجكاف.

للجكاف  
للك ضاهاتا  

موادرالثفحثااناللك ضاهاتاا  
وللجكافياصتب،اموادرااثلالإلهترهت،ا

صلر
صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعثَّمالتعمك

للتعاوني
لحترلماآرلءالآلخرين.  
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يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالقرأااناللك ضاهاتاوحاالتاللجكاف،اثمالمألامخططاللسفباوللتأث ر.

مثحلظةالثمعثمياقداتختاراجعكاللتالم ذايقرأونامعازم كاأواللقرلءةابولٍتاااٍلالثتالم ذ.

يقللاللمعثماماايثايايمكلكماأيًضاالستخدلماللولراوالاويناللولرالتساادصمافاامعرفةامعثلماتالتض كلهااإللامخططاللسفباوللتأث را
للخاصابكم.

يقلماللتالم ذابماايثاياقرلءةامخططاللسفباوللتأث راوإصماله.

يقلماللمعثمابماايثاياللتجللافااأهحاءاللكوكالمساادةاللتالم ذاوهمايعمثلن.اللطثبامناللتالم ذاتلض حاأيناوجدولاللمعثلماتاللمك دةا
)فاالللص،اوللولرة،اوالللناللولرة(.الستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراتالم ذالمشارصةاللمعثلماتابمجرداأنايلتهاامعظمهم.

4.ايقللاللمعثماماايثايايمكناأناتتسفباللك ضاهاتاوحاالتاللجكافافاامشكالتاخط رةاالداحدوثها.اهقرأاأناللك ضاهاتايمكلهااتثليثا
م اياللشرب،اوأناحاالتاللجكافايمكلهااللتسفبافااقثةاللمحاص ك.اوأناصث هماايؤثرافاالإلهساناوفااص ك ةاتثف تلااالحت اجاتلاالألساس ة،ا

صماايؤثرلنافاالللفاتات،اوللح للهات،اوللف ئة.اه ااهتعثّماللمزيدااناتأث رلتاللك ضاهاتاوحاالتاللجكاف.الفتحللاصكحةا"للفحثافاا
مشكالتاللم اي".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالستخدماللموادراللمقدمةامناأجكاللفحثافااإحدىامشكالتاللم اياللكفرى،اوسجكا
مالحظاتكافاامخططالألفكار.

يقلماللمعثمابماايثاياتخو صاإحدىاللمشكالتاللمتعثقةابالم ايالثتالم ذاأواللسماحالثتالم ذاباالخت ار.ايمكنالثتالم ذاللفحثابمكردهم،اأوا
فااثلائ ات،اأوافاامجملااتاصغ رةالستلاًدلاإللاللموادراللتااجّهزتها.

يقللاللمعثماماايثايالهظرولاإللاللكئاتاللُمدرجةافاامخططالألفكاراقفكاأناتفدأولاللقرلءة.الهظرولاأثلاءابحعكماإللامعثلماتاحللاللطريقةا
للتااتؤثرابهااللمشكثةاللُمخووةالكمافاالإلهسان،اولللفاتات،اوللح للهات،اوللف ئة.

يقلماللتالم ذابماايثاياللفحثااناللك ضاهاتاأواحاالتاللجكافالكهماتأث رها.

يقلماللمعثمابماايثاياتقديماللداماأثلاءاامكاللتالم ذابمكردهماالداللحاجة.

يقللاللمعثماماايثاياشكًرلااثلالجتهادصمافااللفحثااناللمشكثةاللمتعثقةابالم اياوللُمخووةالكم.اولآلن،ااث كماإيجادازم كاقامابالفحثا
انامشكثةاأخرىامناللمشكالتاللمتعثقةابالم اي؛اأياإذلاقمتمابالفحثااناللك ضاهات،افعث كماإيجادازم كاقامابالفحثااناحاالتاللجكاف.ا
وبمجرداأناتجدولازم اًل،اشارصللامعهامااتعثمتملي.القرأولامخططاتالألفكاراللخاصةابكم.اولستمعللاإللامدىاتشابهاللتأث رلتاولختالفها.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةامعثلماتاللفحثامعازم ك.

5.ايقللاللمعثماماايثاياشكًرلالكمااثلاللمشارصة.اأتساءلاهكاتلجداملاطقاأواب ئاتاطف ع ةاتزدلداف هاالحتمال ةاللك ضاهاتاأواللجكاف.ا
ه ااهكّكراف مااتعثّملايافااللكوكالألخ ر.امنايتذّصراللف ئاتاللطف ع ةاللمختثكةاللتاادرسلاها؟

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاإحدىاللف ئاتاللطف ع ةاللتاادرسلهاافااللسابق.

يقللاللمعثماماايثاياتعثّملاافااللكوكالألخ راانامختثفاللف ئاتاللطف ع ة.اودرسلااب ئةاللغابةاللممطرة،اولألرضاللرطفة،اوللمرلااا
للطف ع ة،اوللف ئاتاللقطف ة.اللتكتللاإللازم كامجاوراوشارصللامعهامااتتذصروههااناصكامناهذياللف ئاتاللطف ع ة.ايمكلكمالللظرافااصتابا

للتثم ذاالداللحاجة.

يقلماللتالم ذابماايثايامرلجعةاللف ئاتاللطف ع ةامعاللزم كاللمجاور.

يقلماللمعثمابماايثاياإتاحةاوقتالثتالم ذالمرلجعةاصكاب ئةاطف ع ةاوملاقشتهاامعازم كامجاور.

يقللاللمعثماماايثاياه ااهولعارولبطاب نامااهتعثمهاومااهعرفهابالكعك.افاارأيكم،اأياللف ئاتاللطف ع ةاللتااتزدلدالحتمال ةاتعرضهاا
لثك ضان؟احاالتاللجكاف؟

يقلماللمعثمابماايثاياتخو صاوقتاللتكك راقفكالستدااءاتالم ذالمشارصةالإلجابات.اللطثبامناللتالم ذاتلض حاأسفابالخت ارهمالهذيا
لإلجابات.

يقللاللمعثماماايثاياللسجكامااهككراف هافااصتاباللتثم ذ.الفتحللاصكحةا"للك ضاهاتاوللجكاف".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالذصرالألماصناللتااقداتحدثاف هاامشكالتاللم اي،اولستعنابدالئكالداماإجابتك.

يقلماللتالم ذابماايثاياتسج كاماايذصروههامعادل ك.

يقلماللمعثمابماايثايالستدااءاادةاتالم ذالمشارصةاأقلللهمابعداأنايلتهااللتالم ذامناامثهم.اسؤللاللتالم ذالآلخريناإذلامااصاهللايللفقلنا

التأثير في النباتات والحيواناتالتأثير في اإلنسان

العالقة بدورة الماءالتأثير في البيئة

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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مشكلة مياه: 

استخدم المصادر المقدمة من أجل البحث في إحدى مشكالت المياه الكبرى، وسجل مالحظاتك في مخطط األفكار.

البحث في مشكالت المياه

.

.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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اذكر األماكن التي قد تحدث فيها مشكالت المياه، واستعن بدالئل لدعم إجابتك.

الفيضانات والجفاف

ألن

ألن

ُيحتمل حدوث الفيضان في 

ُيحتمل حدوث جفاف فى األماكن التالية

غابات استوائية أرض رطبةمراٍع طبيعية بيئة قطبيةصحراء

التعاون



ا235 للكوكاللعاهايالا ايااثلاصلصفلا

أواالايللفقلنامعاذصراللسفب.ايجباأنايعمكاهذلالألمراصملاقشةاذلتاصثةامعاللتالم ذاممنايشارصلناأفكارهماوللدل كاللدلام.اس لفراهذلا
لألمرافرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتعاون،اباإلضافةاإللافرصةاتعزيزامهارلتاللتحدثاولالستماعالالستكادةامناأفكارا

لآلخرين.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 6.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثاياتعثّملاااناللمشكالتاللمتعثقةابالم اياللتااقداتؤثرافااب ئتلااوغ رهاامناللف ئاتاحللاللعالم.اقداالاتؤثرابعضا
للمشكالتاللمتعثقةابالم ايافااجم عاللملاطقاحللاللعالم.افاارأيكم،الماذلامناللضرورياللاافهماهذياللمشكالتاللمتعثقةابالم اياحتلاوإنا

صاهتاالاتؤثراف لا؟افّكرولافاالللظائفاللتااقداتعمثلنابهااالدمااتكفرون.امااللذيايحتاجهاااِلماللح للن،اأواللمهلدساللمعماري،اأوا
للمزلرعالكهماهذياللمشكالت؟

يقلماللمعثمابماايثايالالهتظاراالداطرحاصكاسؤللاإلتاحةاوقتاللتكك راوتدويناإجاباتاللتالم ذ.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاإجاباتهم.



اللكوكاللعاهايالا ايااثلاصلصفلا 236

نظرة عامة الدرس 8

فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم. 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثايالستكشكلااباألمساص فاتؤثرامختثفاللمشكالتاللمتعثقةابالم ايافااللف ئاتاللطف ع ةاوللكائلاتاللح ةاللملجلدةابها.ا
للتكتللاإللازم كامجاوراوشارصللامعهاطريقت نايمكناأناتؤثرابهمااللم اياف لا.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكار،امعكاللجكافاوللك ضاهات،امعاللزم كاللمجاور.

يقللاللمعثماماايثاياسلفدأالل لماللعمكااثلامشروعا"شاِرك"اللخاصابلا.ايتمحلرامشروعا"شارك"احللاإهشاءاارضامتحكاااناب ئةا
محددة.اتقعاللف ئاتاللطف ع ةافااأقال مامختثكةاحللاللعالم.اس رّصزاارضكمااثلالإلقث ماللذياتقعاف هاللف ئةاللمخووةالكم.ااثلاسف كا

للمعال،اإذلاتّماإسلاداب ئةاللغابةاللممطرةالالستللئ ةاإل كم،ايمكلكمالخت اراإقث مافااأمريكااللجللب ة،اأواآس ا،اأواأسترلل ا،اأواحتلاهلاافاا
أفريق ا.اس لقكاارضلاامعثلماٍتااناللملاخافااهذلالإلقث م،اصمااس فرزاص ك ةاتأث رادورةاللماءافااملاخالإلقث م.اوسلستخدماادةاأشكالا

مختثكةامناللتللصكافاااروضلا.اه ااهستكشفامختثفاللطرقاللتاايمكللااهقكاللمعثلماتامناخاللها.

يقلماللمعثمابماايثاياتلزيعاصتاباللتثم ذ.

2.ايقللاللمعثماماايثاياأتذصروناالدماازلرارشاداوزيلةاللمتحفاوتعّرفااللللحة؟اه ااهعلداإللاصكحةا"رشاداوزيلةافاازيارةالثمتحف"اللقرأا
للقوةامجدًدل.الهتفهللاج ًدلاإللاللتكاص كاللللردةااناللعرضاللمتحكا.

يقلماللتالم ذابماايثاياإاادةاقرلءةاللقوةاومرلجعتها.

يقلماللمعثمابماايثاياملاقشةاالاصراللعرضاللمتحكااللملصلفةافااللقوةاشامثةاللولرة،اوللخريطة،اوللتحفاللكل ة،اوللمخططات،ا
ولألوصافاللثكظ ة.اتشج عاللتالم ذااثلاللتكك رافااص فاتلقكاصكامناهذياللعلاصراللمعثلمات،اولماذلاقدايهتماصكاشخصابها.التلس عا

هطاقاللحللري
للسماحالثتالم ذابمشارصةاتجاربازيارةاللمتاحفا)إناُوجدت(التسث طاللضلءااثلاأهللعاللعروضاللتاايتذصروهها.  
للطثبامناللتالم ذاتحديداص فايكضثلنالستخدلماللمعثلماتابمكردهم.اهكايرّصزونالهتمامهمااثلاللقرلءة،اأمالللظراإللا  

للولر،اأمامالحظةالألجساماثالث ةالألبعاد؟

3.ايقللاللمعثماماايثايايتم زامومملاللعرضاللمتحكاابالرصاهةافااللتخط طالألمعكاللقكاللمعثلمات.اوغالًفااماايختاروناهقثهاابأسال با
مختثكةاإلشرلكالألشخاصاذويالالهتماماتاللمختثكةاولللصللاإل هم.اسلرلجعامتطثفاتااروضكمابعداقث ك.اه ااهخوصاللمجملااتا

وللملضلااتافااامثكماقفكاذلك.

وكان على رشاد تسجيل بعض الحقائق عن المياه في الواحة. فكتب: 

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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ا تحت الحقائق المهمة عن الواحات، ثم ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها. اقرأ القصة وضع خّطً

رشاد وزينة في زيارة للمتحف

ذهب رشاد وزينة في رحلة مدرسية إلى المتحف. وأكثر ما جذب انتباههم في المتحف هو لوحة عن "الحياة في واحة سيوة". حيث استمعوا إلى عرض يقدم 
حقائق مهمة عن الواحات،

وشاهدوا صورة تبين موقع واحة سيوة على الخريطة، وسلة وَجّرة ممتلئة بزيت الزيتون يرمزان إلى طريقة استخدام سكان الواحة للنباتات المزروعة هناك. 
ثم نظر رشاد وزينة إلى مخطط ملون موضح به متوسط درجة الحرارة ونسبة سقوط األمطار السنوية، وفكروا في تأثير دورة الماء في هذه البيئة الطبيعية.

الواحة مكان يقع في الصحراء حيث تتدفق المياه من باطن األرض إلى السطح في 
شكل ينابيع، والينبوع كلمة تطلق على مكان تدفق المياه على سطح األرض. تأتي هذه 
المياه من األمطار التي تتساقط وتمتصها األرض. تأتى واحة سيوة في المرتبة األولى 

على مستوى مصر من حيث عدد الينابيع حيث يوجد بها ما يقرب من 200 ينبوع.

الدرس

2

المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
للفحثااناللملاخافااإقث مامحدد.  
تسج كامالحظاتامناللفحثاوتلظ مها.  

لجمعامجملاةامناللكتباوغ رهاامناللموادراللمطفلاةاأوا
موادراللكمف لتراإناأمكناصاايتمكناللتالم ذامناللفحثاانا

حاالتاللملاخالإلقث م ةاللمحددةاللتااتمّعكاللف ئاتاللقطف ةا
ولالستللئ ة،اوللغابةاللممطرة،اولألرضاللعشف ة،اولألرضا

للرطفة.

موادراللكتباو/أواللكمف لترا  
إذلاأمكن

حجراهردا)لخت اري(  
صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المهارات الحياتية

تعثَّمالتعمك

لإلهتاج ةي
وضعاقائمةابالمهاماللمقررا  

إهجازها،اوالاس مااوضعاخططابديثة.

تعثَّمالتتعايشامعالآلخرين

للمشارصةي
لإلدلرةاوللتلظ ماللكااالنالثمهام.  

للمطثلب  

المفردات األساسية

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات
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يقلماللمعثمابماايثاياتقس ماللتالم ذاإللامجملااتامكلهةامناثالثةاأواأربعةاتالم ذ.اتخو صاب ئةاطف ع ةامحددةالككامجملاةاإلجرلءابحثا
الهاياقطف ة،اأواغابةاممطرةالستللئ ة،اأواأرضااشف ة،اأواأرضارطفة.اجعكاللتالم ذايلتقثلنالثجثلسافااللمجملااتاللمخووةاحتاا

ههايةاللكوك.

مثحلظةالثمعثمياقداتختاراسحبالسماللف ئةاللطف ع ةاللمكتلبااثلاقواصةاورق ةامناللحاويةااشللئّ ًا،اأواجعكاللتالم ذايرملناحجرالللردا
ويطابقلنارقمهامعاولحدةامناللف ئاتاللطف ع ة.اقداترغباأيًضاافااتخو صاملطقةامتللفقةاإذلاصاهتالديكاادةامجملااتاتعمكااثلاهكسا

للف ئةاللطف ع ة.

يقللاللمعثماماايثايالآلن،اوبمااأهكماتجثسلنافاامجملااتكم،ادالهااهرلجعامتطثفاتاارضكماللمتحكا.امنايستط عاتذص رهاابمعللاصثمةا
"متطثفات"؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراتثم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثاياتلض حامعللاصثمةا"متطثفات".

يقللاللمعثماماايثايالفتحللاصكحةا"متطثفاتاللعرضافااللمتحف".اتردامتطثفاتاللعرضاصماايثاي
هظرةااامةامكتلبةااناللملاخافااللف ئةاللمخووةالكم.  
وصفالمكاناللف ئةاللطف ع ةافااللعالما)بماافااذلكاملطقتك(.  
مخططااناص ك ةاتأثراللف ئةاللطف ع ةابدورةاللماء،امعاشرحاللعالقةاب ناللملاخالإلقث مااودورةاللماء.  
معثلماتاانامدىاتأث رادورةاللماءافاالإلقث مافااهلا نامنالللفاتاتاوللح للهاتااثلالألقك.ا]يختاراللتثم ذالألسثلب[.  
خريطةالثعالماتعرضاملقعاإقث مكماموحلبةابلصفامكتلبااناللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخافااإقث مكم.االحظللاأهكما  

ستستخدملناللخريطةاللملجلدةافااصكحةا"خريطةالإلقث ماللملاخا"امناأجكاهذلاللعلور.

يقلماللمعثمابماايثاياتخو صاوقتالثتالم ذالملاقشةالألدولرافااللمجملاات،اوتحديدافرداللمجملاةاللذياس ديراللعمكافااصكامنا
لألقسامالألربعةالثعرضاللمتحكا.ايجبااثلاللتالم ذاتسج كاللمهماتافااللعملداللعالثافااللجدول.اللتأّصدامناأناهذلاللكردامناللمجملاةا

ل سامسئلاًلااناإهجازاجم عالألامالافااللجزءاللمخوصالذلك،ابكاإههاس ديراامكاللمجملاةافااهذياللمهمةاوس لظمهاوس ضفطه.

يقلماللتالم ذابماايثاياتخو صاأدولرالإلدلرةافااللمجملاة.ا)س لفراهذلالألمرافرصةاج دةالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةيا
للمشارصة(.

4.ايقللاللمعثماماايثاياه ااهرلجعاللتلقعاتاللملضحةافااللتق  ماأيًضااقفكابدءاللعمك.الفتحللاصكحةا"ُأقّ ماهكسا"اورلجعللاللتق  مامعا
للزم كاللمجاورافاامجملاتكم.امنافضثكم،الرفعللاأيديكماإذلاصاهتالديكماأياأسئثة.

يقلماللتالم ذابماايثايامرلجعةاللتق  مامعازم ك.

يقلماللمعثمابماايثايالإلجابةاانالألسئثة،اوتلض حاأجزلءالإلرشادلتاإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثاياهحتاجاإللاتجم عامعثلماتااناللف ئاتاللطف ع ةاولألقال ماللمخووةامناأجكاإهشاءاأيامناالاصراللعروضا
للمتحك ة.اوسلخوصابق ةالللقتالل لماإلجرلءابحثاانالإلقث ماولثتخط طالعرضكماللمتحكا.الستخدمللامخططالألفكارافااصكحةا

"مالحظاتاللفحث"التلظ مامالحظاتكم.

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالصتبااناب ئتكاللطف ع ة،اوصفاملقعهاافااللعالم،اثمالصتباانالإلقث ماللمخوص،اوأصمكا
للمربعاتاأثلاءاللفحثااناب ئتكاللطف ع ةاوإقث مك.

يقلماللتالم ذابماايثاياإجرلءاللفحث،اوتلظ ماللمهمات،اوتسج كاللمعثلماتافاامخططالألفكاراللمتلفر.

يقلماللمعثمابماايثاياتشج عاللتالم ذااثلاتلظ مابحعهماوتسج كاتقدمهمافاالللشاطاأثلاءاللتجللافااأرجاءاللكوك.افااهذياللمرحثةامنا
للعام،ايجباأنايكلناللتالم ذاقادرينااثلاتقس مابعضامناللعمك،اولكلهماقدايحتاجلناإللامساادتكافااتلظ ماللمهمة.اوربماايمارسا

للتالم ذاللعوفاللذهلااألهللعالألدولراللتااقداتحتاجهااصكامجملاة،اثماللسماحالثتالم ذاباخت ارالألدولراوتحديدالألفرلداللذينايضطثعلنا
بالمسئلل اتاللمختثكة.اويكلناللخ ارالآلخراهلاملاقشةاللمسئلل اتاصكوك،اثماللسماحالثتالم ذابلضعاأدولرهماومهماتهمافااللمجملاات.ا

س لفراهذلالألمرافرصةاج دةالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةيالإلهتاج ة.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 5.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثايالهفهرتاوأهااألقااهظرةافااللكوكااثلاللمالحظاتاللتااصلتماتأخذوههاابالمقدلراللذياتعثمتمليالل لم.ايلتابلاافضلٌلا
إذلامااصاناقدافاجأصماشاءاقرأتمليالل لم.اللتكتللاإللازم كامجاورالكماوشارصلياأحدالألش اءاغ راللمتلقعةافاابحعكمالل لم.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالللتائجاغ راللمتلقعةاللتااتلصثللاإل هاامناللفحثامعازم كامجاورافااللمجملاةاللوغ رة.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا

153 الصف الثالث االبتدائي

راجع المتطلبات اآلتية. واطلب من عضو واحد في المجموعة قيادة العمل على كل عنصر من عناصر العرض. أثناء العمل، سجل 
في هذه الصفحة تقدمهم في النشاط.

متطلبات العرض في المتحف

قائد المجموعةالمتطلبأكمل

نظرة عامة مكتوبة عن المناخ في اإلقليم البيئي. 

وصف مكان وجود البيئة الطبيعية في العالم، بما في ذلك إقليمك.

مخطط عن كيفية تأثير دورة الماء على اإلقليم مع شرح العالقة بين المناخ اإلقليمي 
ودورة الماء.

معلومات عن مدى تأثير دورة الماء في اإلقليم في نوعين من النباتات والحيوانات على 
األقل. النموذج الذي سنستخدمه:

خريطة للعالم تعرض موقع اإلقليم مصحوًبا بوصف مكتوب عن العوامل التي تؤثر في 
المناخ في إقليمك. )استخدم صفحة خريطة اإلقليم المناخي(.
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البيئة المخصصة: 

إقليم بيئتنا: 

ش

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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اعرض موقع إقليمك على خريطة العالم. قم بقطع هذه الصفحة من الكتاب وضعها في مكان العرض.

خريطة اإلقليم المناخي

المشاركة

   

المحتوى الدراسي


يمكنني شرح العوامل التي تؤثر في 
مناخ البيئة الطبيعية بمساعدة المعلم 

والزمالء.

 
يمكنني شرح العوامل التي تؤثر في مناخ 

بيئتي الطبيعية.

  
يمكنني شرح العوامل التي تؤثر في مناخ 
البيئة الطبيعية من خالل طرح تفاصيل 

ودالئل.

جودة األداء


يمكنني مشاركة المعلومات، ولكن 
أحتاج إلى مساعدة لجعل هذه 

المعلومات مثيرة لالهتمام ومبتكرة.

 
يمكنني مشاركة المعلومات بطريقة مثيرة 

لالهتمام إلظهار إبداعي.

  
يمكنني مشاركة المعلومات بطريقة فريدة 

ُتظهر إبداًعا استثنائًيا.

المهارات الحياتية


لم أستخدم قائمة التحقق، وأدرجت 

أقل من األجزاء الخمسة المطلوبة في 
العرض الخاص بي.

 
استخدمت قائمة التحقق للتأكد من 
تضمين جميع األجزاء الخمسة في 

العرض الخاص بي.

  
استخدمت قائمة التحقق للتأكد من 
تضمين جميع األجزاء الخمسة في 

العرض الخاص بي، وساعدت فريقي في 
تقسيم األجزاء إلى مهام صغيرة 

لالستعانة بها.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا

الصف الثالث االبتدائي160

ن النجوم التي تصف مجهودك الذي حققته. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لِوّ

أقّيم نفسي

اإلنتاجية

ما العالقة بين المناخ المحلي ودورة الماء؟حقائق عن المناخ:

كيف تتأثر النباتات والحيوانات بدورة الماء؟عوامل الموقع التي تؤثر في المناخ:

الفصل الثاني المياه على كوكبنا
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بيئتي الطبيعية: 

تقع بيئتي الطبيعية في هذا اإلقليم من العالم:

إقليمي المخصص أو المحدد: 

اكتب عن بيئتك الطبيعية، وصف موقعها في العالم، ثم اكتب عن اإلقليم المخصص، وأكمل المربعات أثناء البحث عن بيئتك 
الطبيعية وإقليمك.

مالحظات البحث
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فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم. 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثاياأجريلاافااللدرساللسابقابحًعااانالألقال ماللُمخووةاللاالجمعامعثلماتامناأجكاللعرضاللمتحكا.اللتكتللاإللازم كا
مجاوراوشارصللامعهاأفكارصمالماذلالنايكلناتسج كامالحظاتاللفحثااثلاللحائطابفساطةالسترلت ج ةاتللصكاج دةالثعروضاللمتحك ة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةاأفكارهمامعاللزم كاللمجاور.

2.ايقللاللمعثماماايثاياستستخدملنابحعكمالل لمالتوم ماارضامتحكااممتع.اوستحظلنابالكرصةاألناتكلهللامفدا نافااللطريقةاللتاا
تختاروههاالعرضامعثلماتكم.اإناإحدىالألفكاراللممتعةاللتاارأيتهاافااللمتحفاهااللسفلرةاللتاابهااللحاتاويمكنارفعهاالقرلءةاحقائقا

اناللملضلااتاللمختثكة.ايمكلكماإضافةاأش اءالجعكاارضكماأصعراإمتاًاا.اسلقلمابتقديماللعروضاغًدل.اإذلاأجريتمابحًعاااناملطقةا
قطف ة،ااثلاسف كاللمعال،اوصلتماتمثكلنادّبًااقطفّ ًاافااللملزلاترغفلنافااإدخالهافااللعرض،ايمكلكماإدخاله.

يقلماللمعثمابماايثاياتلزيعاصتاباللتثم ذ.

يقللاللمعثماماايثاياسلفدأالل لمافاامجملااتاممارسةاللعوفاللذهلاالطريقةاتحليكاللمالحظاتاللتااسجثلاهااباألمساإللااروضا
ممتعة.الفتحللاصتاباللتثم ذااثلاصكحةا"للعوفاللذهلا".

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالستخدماهذياللوكحةالممارسةاللعوفاللذهلاالعرضابعضالألفكار.

يقلماللتالم ذابماايثاياللعوفاللذهلااألفكارالجعكاللعرضاللمتحكااممتًعا.

يقللاللمعثماماايثاياأهااسع داألهكمافكرتمافاابعضالألفكاراللذص ة.اولآلن،احاناوقتاتوم مااروضكم.استخوولناللجزءاللمتفقاامنا
درسالل لمافااإصمالاارضكم.اوس تطثباهذلالألمراملكماترت بامهامكماوتفادلالألدولرافااإدلرةالألقساماللُمخووةالكم.االاتلسللاأنا

صكحةا"متطثفاتاللعرضافااللمتحف"ايمكناأناتعمكاصأدلةاتساادصمااثلاللحكاظااثلاتلظ مكماوتتفعاللتقدماللذياتحرزوهه.

يقلماللتالم ذابماايثاياللعمكافاامجملااتالتوم مااروضامتحك ة.ا)س لفراهذلالألمرافرصةالثتالم ذالثتدربااثلاللمهارلتا
للح ات ةياللمشارصةاوإدلرةاللذلت(.

يقلماللمعثمابماايثاياتلف راورقارسم،اوأقالماتحديد،اوأقالماتثلين،اومقص،اوصمغ،اوغ رهاامناللثللزماللكل ةاللمتاحةالثتالم ذ.اللتجللافاا
أهحاءاللكوكاب لماايعمكاللتالم ذالتشج عاللمجملاات،اوتلج ههم،اوتحك زهمااثلاللترص زاوإصمالاللمهمة.اتشج عاللتالم ذااثلاتقس ما
للعمك.ااثلاسف كاللمعال،ايمكنالثتالم ذاممنايحفلناللرسماللعمكااثلامخططادورةاللماءاب لماايمكنالثتالم ذاممنايستمتعلنابالكتابةا

للعمكااثلالألوصاف.اضفطاللمؤقتااثلا15ادق قةالثتحققامعاللكوكابشكٍكادوري.اسؤللاللتالم ذاإذلامااصاهتالديهماللمللداللتاا
يحتاجلهها،اوللطثبامناصكاملهماللمساهمةافااللعمك،اوسؤللهماإذلامااصاناللعرضاقداجذبالهتفاياأياملهم.اتقديماللمزيدامناللتلظ ما
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استخدم هذه الصفحة لممارسة العصف الذهني لعرض بعض األفكار.

العصف الذهني
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راجع المتطلبات اآلتية. واطلب من عضو واحد في المجموعة قيادة العمل على كل عنصر من عناصر العرض. أثناء العمل، سجل 
في هذه الصفحة تقدمهم في النشاط.

متطلبات العرض في المتحف

قائد المجموعةالمتطلبأكمل

نظرة عامة مكتوبة عن المناخ في اإلقليم البيئي. 

وصف مكان وجود البيئة الطبيعية في العالم، بما في ذلك إقليمك.

مخطط عن كيفية تأثير دورة الماء على اإلقليم مع شرح العالقة بين المناخ اإلقليمي 
ودورة الماء.

معلومات عن مدى تأثير دورة الماء في اإلقليم في نوعين من النباتات والحيوانات على 
األقل. النموذج الذي سنستخدمه:

خريطة للعالم تعرض موقع اإلقليم مصحوًبا بوصف مكتوب عن العوامل التي تؤثر في 
المناخ في إقليمك. )استخدم صفحة خريطة اإلقليم المناخي(.
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البيئة المخصصة: 

إقليم بيئتنا: 

المشاركة

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
للتعاونافااتخط طاالاصراللعرضاللمتحكا.  
بلاءاارضامتحكااباستخدلماللمعثلماتاللتااتّما  

للفحثاالها.

يجباأنايجثساللتالم ذافاامجملااتاللعمكااثلامدلراللدرسا
صثه.

لللزمافل ةامعكاورقارسم،ا  
صمغ،امقص،اأقالماتحديد،اأقالما

تثلين
صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس
المهارات الحياتية

تعثَّمالتتعايشامعالآلخرين

للمشارصةي
لإلدلرةاوللتلظ ماللكااالنالثمهام.  

تعثَّمالتكلن

إدلرةاللذلتي
لستعرلضاللتقدماللمحرزاالداتحق قا  

لألهدلف.

للعقافة  
للكس كساء  

المفردات األساسية
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للقتاللعمكاالداللحاجة،امعكاتلج هاللتالم ذالثعمكااثلاقسٍمامحدٍدالمدةا15ادق قة.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 3.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

يقللاللمعثماماايثاياصمملاالل لماألللحاسفلرةاللعرضاللمتحكاالمشارصةامعثلماتلا.افاارأيكم،الماذلايزورالألشخاصاللمتاحف؟اومااللذيا
يجعكاللعرضاممتًعا؟

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااوّاالألسماءاالخت اراادةاتالم ذالإلجابة.

يقلماللتالم ذابماايثايامشارصةالألفكارامعاباقااللتالم ذ.

إدارة الذات
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نظرة عامة الدرس 10

فابدليةاصكادرسالمرلجعةاوتأمكامااتماتعثمهامسفًقااولستعرلضاملضلااتادرسالل لم. 1.اللمقدمةياوّظِ

يقللاللمعثماماايثاياتعاوّهَاافااللدرساللسابقافااتوم ماللعروضاللمتحك ة.امنافضثكم،الهتقثللاإللامجملااتكماورلجعللاللمعثلماتا
للُمقدمةافااارضكم.

يقلماللتالم ذابماايثايالالهتقالاإللاللمجملااتالثتجه زالعرضالل لم.

2.ايقللاللمعثماماايثاياسللشئالل لمامتحفاللم اياوللف ئةاللطف ع ةاللخاصابلا.اومناأجكاتسه كاللمشارصة،اس فقلاهوفاللمجملاةافاا
مكاناللعرضالثتقديماوس تجللالللوفالآلخرافااصكاارض.اإذلاصلتمامنالللوفاللذيايزورااروضلااويستمعاإل ها،افستسجثلنامعثلماتا

انادورةاللماءاوللملاخافااللمخططاللملجلدافااصتاباللتثم ذ.اوبمجرداإصمالكماجللةاولحدة،استتفادللنالألدولر.

يقلماللمعثمابماايثاياإتاحةاوقتالثتالم ذاالداللحاجةالكتابةامالحظاتاأواهصااّمااس قللهاصكافردافااللمجملاةالتقديماالاصراللعرض.

يقللاللمعثماماايثايادالهااهلظراإللاللمكاناللذياسلسجكاف هامااهتعثمهالل لم.الهتقثللاإللاصكحةا"مااتعثمته"

يقرأاللمعثمابولٍتاااٍليالصتبالسماللف ئةاللطف ع ةافااللعملدالألولافااللمخطط،اوفااللعملداللعاها،الصتبامعثلماتا
اناملاخاللف ئةاللطف ع ة،اأماافااللعملداللعالث،افاصتبامعثلماتاانادورةاللماء.اوفااللعملداللرلبع،الصتباسؤلاًلا

ولحًدلااناللملاخاللمذصلر.

يقلماللمعثمابماايثاياتقس مامجملااتاللتالم ذاإللامجملات ن،اللمجملاةاأاوللمجملاةاب.استفقلاللمجملاةاأاأواًلافاامكاناللعرضا
لثتقديم،اب لمااستلتقكاللمجملاةاباإللاللعرضاللمجاورالالستماع.اإتاحةاوقتالثتالم ذالثمشارصةاقفكاأناتلتقكاللمجملااتاإللاللعرضا

للتالا.اللمللصثةاحتلاتزوراللمجملاةاباصكاارض،اثماتفديكامجملااتاللتالم ذابح ثاتفقلاللمجملاةابالثتقديم،اوتتجللاللمجملاةاأافاا
صكاارضافااأهحاءاللكوك.اس لفراهذلالألمرافرصةاج دةالثتدربااثلاللمهارةاللح ات ةياللتللصك.

يقللاللمعثماماايثاياتذصرولاتسج كامااتتعثملههافااصتاباللتثم ذاوأهتماتزوروناصكاارض.اسلشاركاصمجملاةافااههايةاللكوك.

يقلماللتالم ذابماايثاياللتقديم،اولالستماعاإللاللعروضاللتقديم ة،اوتسج كامالحظات.

3.ايقللاللمعثماماايثاياأحسلتمافااللمشارصةاوللتعثّمامناصكاارضافااللكوك.اولآلن،الفتحللاصكحةا"أقّ ماهكسا"افااصتاباللتثم ذاصاا
هكمكاتق  ملا.

يقلماللمعثمابماايثاياقرلءةاللتق  ماللذلتاامعاللكوك،اثماإتاحةاوقتالثتالم ذاإلصمالهابمكردهم.

فاههايةاللدرسالملاقشةاللتالم ذاحللاامث ةاللتعثُّم.اوشّجعاللتالم ذااثلاللتكك ر،اوللتأمك،اوللمشارصة،اولالستماع.اوشّجعهما 4.اللختامياوّظِ
أيًضاااثلاتفلااهذلالللشاطالل لمااإناأمكن.

التواصل

   

المحتوى الدراسي


يمكنني شرح العوامل التي تؤثر في 
مناخ البيئة الطبيعية بمساعدة المعلم 

والزمالء.

 
يمكنني شرح العوامل التي تؤثر في مناخ 

بيئتي الطبيعية.

  
يمكنني شرح العوامل التي تؤثر في مناخ 
البيئة الطبيعية من خالل طرح تفاصيل 

ودالئل.

جودة األداء


يمكنني مشاركة المعلومات، ولكن 
أحتاج إلى مساعدة لجعل هذه 

المعلومات مثيرة لالهتمام ومبتكرة.

 
يمكنني مشاركة المعلومات بطريقة مثيرة 

لالهتمام إلظهار إبداعي.

  
يمكنني مشاركة المعلومات بطريقة فريدة 

ُتظهر إبداًعا استثنائًيا.

المهارات الحياتية


لم أستخدم قائمة التحقق، وأدرجت 

أقل من األجزاء الخمسة المطلوبة في 
العرض الخاص بي.

 
استخدمت قائمة التحقق للتأكد من 
تضمين جميع األجزاء الخمسة في 

العرض الخاص بي.

  
استخدمت قائمة التحقق للتأكد من 
تضمين جميع األجزاء الخمسة في 

العرض الخاص بي، وساعدت فريقي في 
تقسيم األجزاء إلى مهام صغيرة 

لالستعانة بها.

الفصل الثاني المياه على كوكبنا

الصف الثالث االبتدائي160

ن النجوم التي تصف مجهودك الذي حققته. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لِوّ

أقّيم نفسي

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خاللاهذلاللدرس،ايقلماللتالم ذابماايثاي
تقديماللعروضاللمتحك ة.  
تسج كامعثلماتامنااروضاللتالم ذ.  
اقدامقارهاتاب ناللف ئاتاللطف ع ة.  

صتاباللتثم ذ  
أقالمارصاص  
اروضاللمجملاة  

نواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعثَّمالتكلن

للتللصكي
مهارلتاللقرلءة،اوللكتابةا  

وللتللصكاغ راللثكظا.

قداترغبافااتلج هاللدالةاإللاأفرلدا
للمجتمعاأواإللافوكاآخرالحضلرا

للعروضاللتقديم ة.

تجهيزات المعلم للدرس

الدرس

10
الفصل الثاني المياه على كوكبنا

159 الصف الثالث االبتدائي

اكتب اسم البيئة الطبيعية في العمود األول في المخطط، وفي العمود الثاني، اكتب معلومات عن مناخ البيئة الطبيعية، أما في 
العمود الثالث، فاكتب معلومات عن دورة الماء. وفي العمود الرابع، اكتب سؤااًل واحًدا عن المناخ المذكور.

ما تعلمته

أتساءل....؟دورة الماءالمناخالبيئة الطبيعية
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يقللاللمعثماماايثاياتعثملاافااهذلاللكوكاللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخافاالإلقث م.اوصلااقادرينااثلاتلس عاهطاقاهذياللمعثلماتالتشمكا
للف ئاتاللطف ع ةاللتاادرسلاهاافااللسابق.اه ااهشاركاأوجهاللتشابهاولالختالفاللتااتعثملاهااب ناللف ئاتاللطف ع ة،اوه ااهكّكرابشكٍكا

خاصافاادورةاللماء،اوللملاخ،اوللمشكالتاللمتعثقةابالم اي.

يقلماللمعثمابماايثايالستخدلمااواالألسماءالجعكاللتالم ذايشارصلناأوجهاللتشابهاولالختالفاباستخدلماللمالحظاتاللتاادّوهلهااخاللا
للدرس.
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يقتربامناللتلقعات
)1(

يثفااللتلقعات
)2(

يكلقاللتلقعات
)3(

للمحتلىاللدرلسا

يوفامعظمامرلحكادورةاللماءاأثلاءاتحديدا
حاالتاللماءابمساادةاللزمالءاوللمعثم.

للعثلماب.1.ج.

يوفامعظمامرلحكادورةاللماءاأثلاءاتحديدا
حاالتاللماء.

للعثلماب.1.ج.

يوفامعظمامرلحكادورةاللماءاأثلاءاتحديدا
حاالتاللماء.ايشمكاللتللعافاالختالفا

للملاخ.
للعثلماب.1.ج.

يشرحاللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخافااللف ئةا
للطف ع ةابمساادةاللزمالءاوللمعثم.

للعثلماب.1.د،اهـ.

يشرحاللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخافااللف ئةا
للطف ع ة.

للعثلماب.1.د،اهـ.

يشرحاللعللمكاللتااتؤثرافااللملاخافااللف ئةا
للطف ع ةابالتكو ك.
للعثلماب.1.د،اهـ.

يستخدماخريطةالتحديداملقعاللف ئةاللطف ع ةا
بمساادةاللزمالءاوللمعثم.

للدرلساتالالجتماا ةاجـ.1.ب.اواجـ

يستخدماخريطةالتحديداملقعاللف ئةاللطف ع ةا
للوح حاوللمسطحاتاللمائ ةاللمح طة.
للدرلساتالالجتماا ةاجـ.1.ب.اواجـ

يستخدماخريطةالتحديداملقعاللف ئةاللطف ع ةا
للوح حاوللمسطحاتاللمائ ةاللمح طة.ا

يشرحاللعالقةاب ناللجغرلف ااوللملاخ.
للدرلساتالالجتماا ةاجـ.1.ب.اواجـ

يعفراانافهمابعضاللمحتلىاأثلاءاللعمكامعا
للزمالء.اقدايضمنامعثلماتاغ رادق قةاأوا

تحتاجاإللاشرح.
للتحدثاولالستماعاأ.2.أ.

يعفراانافهماللمحتلىابالكامكاأثلاءاللعمكا
معاللزمالء.

للتحدثاولالستماعاأ.2.أ.

يعفراانافهمابعضاللمحتلىابشككالستعلائاا
أثلاءاللعمكامعاللزمالء.ايداماتعثمالآلخرين.

للتحدثاولالستماعاأ.2.أ.

جلدةالألدلء

يضعامخطًطاادق ًقاالدورةاللماءابمساادةا
يضعامخطًطاادق ًقااومكواًلالدورةاللماء.يضعامخطًطاادق ًقاالدورةاللماء.للزمالءاأواللمعثم.

يداماإبدلعاللزمالءاخاللاارضاللمتحف،ا
ولكناقدايحتاجلناإللاللمساادةافااجمعا

لألفكار.

يدامالإلبدلعاخاللاارضاللمتحفامعا
للزمالء.

ُيظهراإبدلًااالستعلائّ ًااوأفكاًرلامم زةاأثلاءا
ارضاللمتحفامعاللزمالء.

للمهارلتاللح ات ة

يعمكافاامجملااتابمساادةاللزمالءاأوا
للمعثم.

للمشارصةاوإدلرةاللذلت

يعمكافاامجملااتااثلامهاماتلاسباهقاطا
للقلةاللشخو ة.

للمشارصةاوإدلرةاللذلت

يعمكافاامجملااتااثلامهاماتلاسباهقاطا
للقلةاللشخو ة.ايعمكاصقائد،اويساادافاا

ترت باللمجملاات.
للمشارصةاوإدلرةاللذلت

يتقفكاأفكارالآلخريناوآرلَءهماأثلاءاللتعاون.ا
قدايحتاجاإللاللدامالالستجابةاباحترلم.

للتعاون

يتقفكاأفكارالآلخريناوآرلَءهماأثلاءاللتعاون.
للتعاون

يتقفكاأفكارالآلخريناوآرلَءهماأثلاءاللتعاون.ا
ُيظهراللريادةافااهذلاللمجالامناخاللا

لحترلمالآلخرين.
للتعاون

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
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الصف الثالث االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

العالم من حولي

)االهتمام بعالمنا(

الفصل الثالث: مساهمتي نحو بيئتي
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ثظرة عامة على الئيب

مساهمتي نحو بيئتي

يتعّرف التالمصذ تأثصر الئصضاثات في المجتمع. ييف التالمصذ أفراد المجتمع اكتِشف
الذين يساهمون في تغصصر المجتمع وتطويره. يتعلم التالمصذ طرق المشاركة في 

المجتمع المللي.

3

يتعلم التالمصذ تأثصر أحداث الماضي في المجتمع المللي. ييف التالمصذ تعلَّم
الوظائف التي تساهم في المجتمع المللي وتلمي بصفته. يستكشف التالمصذ 

استخدام التكنولوجصا في الوظائف المللصة وتأثصرها في البصفة.

4

استخدام عملصة التيمصم الهندسي لتيمصم حاجز فّعال للئصضاثات لللد من شاِرك
أضرارها.

3

الربط بالقضايا
البصفة والتطويرم يجب تلقصق التنمصة المستدامة ألرضنا وبصفتنا. وأن ثلترم البصفة وثلافظ علصها باعتبارثا أفراًدا في 

المجتمع.

المواطنةم الشعور باالثتماء. فنلن جزء من مجتمع أكبر. ولكب منا حقوق وعلصه مسفولصات.

ن الدروسالوصفالمكّوِ
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مساهمتي ثلو بصفتي

املهارات احلياتية املتضمنة
الوصفالُبعد

التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف
تلديد المعلومات المتعلقة بالموضوع.  
توضصح طرق التئكصر.  

حل المشكالت:
تجمصع البصاثات المتعلقة بالمشكلة.  

التعاون:تعلَّم لتعمب
احترام آراء اآلخرين.  

صنع القرار:
تلديد النتائج والنتائج المتوقعة.  

اإلنتاجية:
وضع قائمة بالمهام المقرر إثجازها، وال سصما وضع خطط بديلة.  

احترام التنوع:تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين
الليول على وجهات ثظر متعددة ومتنوعة واحترامها لتوسصع مدارك الئهم وتعمصقها.  

المشاركة:
اإلدارة والتنظصم الئاعالن للمهام.  

إدارة الذات:تعلَّم لتكون
استعراض التقدم في تلقصق األهداف.  

التواصل:
مهارات القراءة، والكتابة، والتواصب غصر اللئظي.  
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م مؤشرات التعلُّ
القراءة:

د. مهارات القراءة: الطالقة
 1.ب. القراءة للتعبصر عن معنى وأسلوب النص.

)صصغ االستئهام والتعجب واألمر(.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.ب. وصف شخيصات القية والمقارثة بصنهم )على سبصب المنالم صئاتهم، أو 
دوافعهم، أو مشاعرهم(، وتوضصح كصف تساهم تيرفاتهم في تسلسب األحداث.

4.ب تلديد األفكار الرئصسصة واألفكار الئرعصة في الئقرة.

و. فهم نص القراءة: النص الذي يحتوي على معلومات
1.أ. طرح أسفلة واإلجابة عنها للداللة على فهم النص، على أن تشصر بوضوح إلى 

النص كأساس لإلجابات.
2.أ تلديد الئكرة الرئصسصة في النص؛ واستعراض التئاصصب الرئصسصة، وتوضصح 

طريقة دعمها للئكرة الرئصسصة.
3.أ. اإلجابة عن أسفلة عن العالقة بصن سلسلة من األحداث، أو األفكار، أو 

الخطوات في أحد اإلجراءات في النص باستخدام اللغة التي تتناسب مع الوقت، 
والتسلسب والسبب/التأثصر.

4.أ. طرح أسفلة واإلجابة عنها لتلديد معنى الكلمات والعبارات الدراسصة والملددة 
للموضوع.

5.ب استخدام العروض التقديمصة المرئصة والمعلومات الواردة في النص لوصف ما 
ورد فصه من أفكار أساسصة.

5. جـ. تلديد األفكار الرئصسصة واألفكار الئرعصة في الئقرة.
8.أ قراءة ثص يلتوي على معلومات وفهمه على أن يكون مستوى صعوبته تناسب 

تالمصذ في اليف النالت االبتدائي.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.د. تلويب جمب النئي إلى جمب إثبات والعكس.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ. كتابة جمب كاملة باستخدام عالمات ترقصم، وحروف جر وحروف عطف )منب 
ف، ثم، و( حسبما يكون مناسًبا.

1.ب. كتابة كلمات وجمب، مع مراعاة حجم األحرف والمسافات بصن الكلمات 
والجمب.

ب. السرد
1.أ. كتابة قيص للتعبصر عن تجارب أو أحداث حقصقصة أو خصالصة بوصف التئاصصب 

وتسلسب واضح لألحداث.
1.جـ استخدام وصف وملادثة ألفعال وأفكار ومشاعر للتعبصر عن تجارب وأحداث 

أو إظهار ردات فعب الشخيصات للمواقف.
1.هـ إعطاء الشعور باثتهاء القية.

العملية واإلنتاج والبحث
2.ب. المساهمة في بلت جماعي.

3.أ. البلت في موضوع أو سؤال ملدد باستخدام مجموعة متنوعة من الميادر.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات التأسيسية 

1.أ. المشاركة بئعالصة في مجموعة من المناقشات الجماعصة مع الزمالء والكبار في 
مجموعات صغصرة ومجموعات أكبر.

1.جـ االستماع إلى المتلدث باهتمام والتركصز معه حتى آخر فقرة في اللديت أو 
القية.

على مدار هذا الئيب، يسعى التالمصذ لتلقصق مؤشرات التعلّم التالصةم

1.د. تلخصص األفكار الرئصسصة والتئاصصب الداعمة في أحد النيوص التي تّمت 
قراءتها بيوٍت عاٍل وتلديدها.

1.هـ االستماع إلى المتلدثصن من أجب التواصب، واإلدراك، والوصول إلى فهم 
للموضوع أو المسألة، أو توضصح الئهم أو تعمصقه.

1.و االستئادة من أفكار اآلخرين في المناقشة والتعبصر عن أفكارهم بوضوح.
2.أ عرض موضوع، أو ثص، أو سرد قية، أو استعراض تجربة بالوقائع المالئمة 

والتئاصصب الوصئصة ذات اليلة.
4.أ. التلّدث بوضوح وبوتصرة مئهومة باستخدام ثبرة صوت، وإيماءات، ولغة جسد 

مناسبة.
5.أ التلدث بجمب كاملة مع اتباع القواعد النلوية من أجب تقديم التئاصصب أو 

التوضصلات المطلوبة.
العلوم:

ب. األرض والفضاء
1.و التمصصز بصن مختلف المشكالت المتعلقة بالمصاه الطبصعصة التي تؤثر في المجتمعات 

المللصة والعالمصة )منب الجئاف، والتغصصرات الموسمصة(.
1.ز. وضع خطة للب إحدى مشكالت المصاه المللصة.

د. العلوم الطبيعية
1.أ. اختبار خيائص مختلف المواد.

1.ب. تللصب مدى مالءمة مختلف المواد للغرض المقيود منها.

و. التصميم الهندسي والعمليات
1.أ. شرح خيائص التكنولوجصا ومجال استخدامها مع الدعم.

1.ب. شرح دور المجتمع في التطوير واستخدام التكنولوجصا مع الدعم.
1.جـ اكتشاف المشكالت وحلها، والبلت، والتطوير، واالبتكار، والتجربة للب 

المشكالت مع التوضصح.
1.د. شرح أهمصة التيمصم الهندسي مع الدعم.

1.هـ استخدام عملصة التيمصم الهندسي مع التمنصب والدعم.

الدراسات االجتماعية:
أ. المواطنة

1.أ. تعّرف هصكب اللكومة المللصة والقادة ووظائئهم.
1.جـ شرح وسائب اشتراك المواطنصن المللصصن في األمور الخاصة بالمجتمع المللي 

)منب التيويت(.
1.هـ وصف تيرفات األشخاص الذين يؤثرون في مجتمعاتهم بشكب إيجابي )منب 

المجتمع المللي والقادة المدثصصن(.
1.و تلديد الئرص التي يمكن للتالمصذ المشاركة فصها للمساهمة في حب المشكالت 

المللصة أو اإلقلصمصة.

ب. التفكير التاريخي والمعرفة
2.ج وصف أثر مساهمة حدث أو الشخيصات أو المؤسسات في الماضي في تطوير 

المجتمع المللي )منب اليناعات القائمة على التراث، أو األعمال المللصة، أو فن 
العمارة، أو أسماء الشوارع، أو األماكن إلى آخره(.

جـ. فهم العالم من منظور مكاني
2.ب. شرح التغصصر الذي يجريه سكان مناطق مختلئة في البصفة لتئي باحتصاجاتهم 

المتغصرة التي تتمنب في وسائب النقب، والمأوى، وأسلوب اللصاة.

د. النظم البشرية
1.ب. شرح سبب اتخاذ خصارات اقتيادية

التربية الفنية:
أ. إنتاج تصميمات فنية

2.أ تقديم عمب فني باستخدام أدوات مناسبة للعمر )منب الطالء ومواد معاد 
استخدامها(.



250 الئيب النالتم مساهمتي ثلو بصفتي

ب. المسرحيات

الدراما:
ب. المسرحيات

1. ابتكار األدوار، والعوالم الخصالصة، والقيص المرتجلة في صورة لتألصف قية 
أو مسرحصة.

ج. التمثيل 
2. التعاون لتلديد حركات الشخيصات وحدينهم لدعم أدوارهم أو خط األحداث.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
أ. الروابط العائلية والسالمة في المجتمع

1.ب. عرض أسالصب الليول على المساعدة من أفراد كبار ملب ثقة من أجب 
اتخاذ القرارات وحّب المشكالت.

ب. تنشئة الطفل
1.أ. تللصب التغصصرات الشخيصة في المعرفة، أو المهارات، أو القدرات المتعلقة 

بالنمو.

د. إدارة الموارد الشخصية والعائلية وترشيد االستهالك
1.أ. تينصف أثواع القرارات االقتيادية التي تتخذها العائالت أو األفراد.

1.ب. وصف تأثصر القرارات االقتيادية في أفراد العائلة.

المجاالت المهنية:
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

1.أ. تلديد مهارات فن التعامب مع اآلخرين في المدرسة والمنزل وتوضصلها 
)بما في ذلك المهارات المتعلقة باألثشطة المهنصة المختلئة(.

1.ب. التعاون مع مجموعة من التالمصذ إلثجاز مهمة )بما فصها المهام المتعلقة 
بالمهن(.

1.هـ تلديد مواقع عمب الوظائف المختلئة.
4.ج جمع معلومات عن مدى مساهمة الوظائف المللصة في المجتمع وفي حماية 

بصفته واللئاظ علصها.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
أ. المفاهيم األساسية والعملية

1.ب. شرح المبادئ البسصطة واألساسصة لتكنولوجصا الكمبصوتر )منب أثظمة 
التشغصب والشبكات(

1.جـ شرح كصئصة تلسصن التكنولوجصا الرقمصة  لطريقة حصاتنا وعملنا وتطويرها 
)من خالل التنظصم، وإدارة الوقت، وأدوات التواصب على سبصب المنال(.

التفكير الحاسوبي:
المهارات الحياتية:

اتخاذ القراراتم تلديد النتائج والنتائج المتوقعة.

العلوم:
أ. 1. جـ تمنصب البصاثات في جداول للكشف عن األثماط.
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أهداف التعّلمالدرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
وصف التأثصر )المباشر( للئصضاثات في المجتمع المللي.  
اكتشاف الوسائب التي تستخدمها المجتمعات للوقاية من الئصضاثات.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
تعّرف طرق إحداث تأثصر إيجابي في المجتمع المللي من خالل األعمال التطوعصة.  
تلديد دور بعض الوزارات الوطنصة.  
استكشاف عملصة التيويت.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
التمتع بيئات القادة.  
التعاون لمناقشة وسائب الوقاية من الئصضاثات.  
وصف أثر الوظائف اإليجابصة في المجتمع المللي.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
تللصب صئات القادة المشهورين ووصف خيائص القادة البارعصن.  
البلت عن تأثصر أحداث وشخيصات الماضي في المجتمع المللي.  
عمب مقابلة شخيصة بصن مراسب صلئي وقائد وطني في التاريخ.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
شرح اللاجات البصفصة للمجتمع المللي.  
شرح طرق مساعدة األفراد في اللئاظ على البصفة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
وصف مساهمة التكنولوجصا في حماية البصفة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
استخدام لغة البرمجة لتيوير خريطة بطائرة بال طصار لمنطقة تأثرت بهطول أمطار غزيرة علصها.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
تطبصق المعرفة للتخطصط للواجز فصضاثات فعالة.  
تللصب المواد التي اختاروها.  
استخدام عملصة التيمصم الهندسي للمساعدة في حب إحدى المشكالت.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التعاون لتيمصم سدود للوقاية من الئصضاثات.  
اختبار أداء السدود في الوقاية من الئصضاثات.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
إعادة تيمصم السد حسب اختبار األداء.  
شرح الخصارات الُمضافة عند إعادة التيمصم.  
شرح ما تعلموه للمجتمع.  

الخريطة الزمنية للتدريس الفصل الثالث
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املواد املستخدمة

ورق مخططاتأقالم تلديدأقالم رصاصكتاب التلمصذ

أكوابأقالم تلوينعمالت معدثصةمقص

مناديب ورقصةورقة مليقأزرارخصط

أكصاس بالستصكصةرمالزجاجات مصاه بالستصكصةأسطواثة من الورق المقوى

شريط الصقصخورقطع إسئنجصةصليال

مقاالت صلئصةصورحروفورق رسم بصاثي

شبكة التلدياتعيّي األسماء

الفصل الثالث

مساهمتي نحو بيئتي

العالم من حولي

)االهتمام  بعالمنا(
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نظرة عامة الدرس 1
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم. اطلب من التالمصذ التئكصر، والتأمب، اإلرشادات 1. المقدمةم وّظِ

والمشاركة، واالستماع. شّجع التالمصذ على القصام بهذا النشاط الصومي حتى ييبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالمصذ بموضوع الئيب.

يقول المعلم ما يليم سنبدأ بئيب ُيسمى "مساهمتي ثلو بصفتي". فهّصا ثعمب مًعا الكتشاف ما يمكننا تعلمه مًعا في هذا الئيب. ستنظرون 
إلى إحدى اليور. وهي صورة مقربة؛ مما يعني أثها جزء مقرب ألحد أجزاء صورة أكبر. افتلوا كتاب التلمصذ على صئلة "ماذا تعتقد؟" 

سصعكس تخمصنك لليورة قدرتك على رؤيتها. شاركوا أفكاركم مع  زمصب مجاور.

يقرأ المعلم بيوٍت عاٍلم الحظ اليورة التالصة، وابلت عن مئاتصح حب لتساعدك في التنبؤ بما سنتعلمه في هذا الئيب.

يقوم المعلم بما يليم منح التالمصذ وقتًا للتئكصر للنظر في اليورة. جعب التالمصذ يشاركون توقعاتهم مع زمصب مجاور. سؤال التالمصذ عن 
سبب توقعاتهم. بعد اثتهاء التالمصذ من المشاركة، استخدم عيّي األسماء لجعب التالمصذ يشاركون توقعاتهم مع باقي الئيب. سصمنح هذا 

األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم التئكصر الناقد.

يقوم التالمصذ بما يليم النظر إلى اليور وتخمصن التوقعات مع زمصب مجاور.

يقول المعلم ما يليم استمعت إلى العديد من التخمصنات الرائعة والتي دعمتموها بمئاتصح للب اللغز من اليورة. )تقديم أمنلة من توقعات 
التالمصذ(. لننتقب إلى اليئلة التالصة "سنتعلم عن..." لنرى اليورة كاملة ماذا ترون؟ قوموا بـ الهمس لزمصب مجاور بموضوع دراستنا.

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم الحظ اليورة للليول على معلومات عن موضوع هذا الئيب.

يقوم التالمصذ بما يليم الهمس بما الحظوه في اليورة.

2. يقول المعلم ما يليم ثعم سندرس الئصضان. لقد تعرفنا في الئيب السابق أهمصة المصاه للبصفات المختلئة. بدأثا ثتعرف المشكالت 
ر فصما  المتعلقة بالمصاه منب الئصضاثات والجئاف. تعرفنا ماتتسبب به مشكالت المصاه من تغصصرات في البصفة أو البصفة الطبصعصة. هّصا ثئّكِ

ثتذكره عن الئصضاثات. اكتبوا جملة واحدة تذكرون فصها إحدى اللقائق التي تتذكروها عن الئصضاثات في السطور أسئب اليورة.

يقوم التالمصذ بما يليم كتابة إحدى اللقائق التي تتعلق بالئصضاثات.

يقوم المعلم بما يليم بعد اثتهاء التالمصذ من الكتابة، استخدام رفع األيدي، وتكوين ثنائصات لتسهصب حركة التالمصذ حول الئيب للمشاركة 
مع عدة زمالء. تسجصب مالحظات أثناء حديت التالمصذ بأوجه سوء الئهم الملتملة فصما يخص الئصضاثات.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة حقائق حول الئصضاثات مع عدة زمالء.

3. يقول المعلم ما يليم خالل هذا الئيب، سنئكر في اإلجراءات التي تتخذها المجتمعات للب مشكالت المصاه منب الئصضاثات وكصف 
يمكننا المساعدة. وبالنسبة إلى مشروع "شاِرك" في هذا الئيب، ستتعاوثون البتكار طريقة للمساعدة في منع األضرار البالغة ثتصجة 

الئصضاثات. لنبدأ بالتعلم بقية صديَقصنا رشاد وزينة. تذكروا أثهما يعصشان في اإلسكندرية التي تقع على البلر األبصض المتوسط. لماذا 

الدرس

1
الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي

165 الصف الثالث االبتدائي

الحظ الصورة التالية، وابحث عن مفاتيح حل لتساعدك في التنبؤ بما سنتعلمه في هذا الفصل.

ماذا تعتقد؟

التفكير الناقد
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الحظ الصورة للحصول على معلومات عن موضوع هذا الفصل.

سنتعلم عن...

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
وصف التأثصر )المباشر( للئصضاثات في المجتمع   

المللي.
اكتشاف الوسائب التي تستخدمها المجتمعات   

للوقاية من الئصضاثات.

فصضان  
التأثصر  

كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  

المفردات األساسيةنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التئكصر الناقدم
تلديد المعلومات المتعلقة   

بالموضوع.

تعلَّم لتعمب

صنع القرارم
تلديد النتائج والنتائج المتوقعة.  
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تعتقدون أن هذه المدينة قد تتعرض للئصضان؟ لماذا مع بصان السبب؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيي األسماء الختصار تلمصذين أو ثالثة لإلجابة. تشجصع التالمصذ على شرح تعلصب إجاباتهم.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم أثناء قراءة القية، فّكروا في تأثصرات األمطار الغزيرة على المجتمع. اثتقلوا إلى صئلة "أمطار غزيرة في 
اإلسكندرية".

يقرأ المعلم بيوٍت عاٍلم اقرأ القية مع زمصب.

مللوظة للمعلمم يمكن قراءة القية بيوت عاٍل والتوقف لتقديم أمنلة عن تأثصر األمطار الغزيرة في المجتمع.

يقول المعلم ما يليم بصنما ثقرأ، الحظت أمنلة على التأثصرات السلبصة لألمطار الغزيرة على أفراد المجتمع والبصفة في اإلسكندرية. بصنما ثبدأ 
دراسة كصئصة مساعدة مجتمعنا، يجب فهم تأثصر عوامب الطقس أو األمور المتعلقة بالمصاه على جمصع عناصر المجتمع، أفراًدا وبصفة. افتلوا 

صئلة "تعرف تأثصر األمطار الغزيرة". ماذا ترون في هذه اليئلة؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة المالحظات.

يقول المعلم ما يليم في رأيكم، كصف يمكن االستئادة من مخطط على شكب حرف "T"  في تنظصم ما تعلمناه؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم يمكننا تنظصم تأثصر األمطار الغزيرة بتلديد ما إذا كاثت تؤثر في السكان أم البصفة. يساعدثا فهم التأثصرات المختلئة 
على التئكصر في سبب للمساعدة. خالل هذا الئيب، يمكننا الرجوع إلى هذه اليئلة لتسجصب ما تعلمناه.

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم سّجب تأثصر األمطار الغزيرة الذي قرأته في القية. وأضف التأثصرات األخرى التي يمكنك تذّكرها مّما 
تعلمته في السابق.

يقول المعلم ما يليم لنبدأ بالتئكصر فصما قرأثاه في القية. سمعت إحدى الشخيصات تقول إن المصاه المتراكمة ثتصجة األمطار الغزيرة 
دمرت منزل عمها. هذا أحد اآلثار المترتبة على األمطار الغزيرة على أحد أفراد المجتمع؛ لذا سأكتبه على هذا الجاثب من مخطط على 

شكب حرف "T". من يستطصع العنور على وصف ألحد اآلثار على البصفة.

يقوم التالمصذ بما يليم تلديد وصف ألحد التأثصرات المترتبة على البصفة  على سبصب المنال جرف جزء من الشاطئ.

يقول المعلم ما يليم استكملوا المخطط مع زمصب مجاور، وبعدها سنتشارك مع الئيب بأكمله.

.T يقوم التالمصذ بما يليم تسجصب التأثصرات في مخطط على شكب حرف

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار تالمصذ لذكر التأثصر على السكان والبصفة. تشجصع التالمصذ على إضافة تأثصرات أخرى 
معروفة أو ثاتجة عن تئكصرهم منب هروب قطعان من اللصواثات. سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم التعاون.

4. يقول المعلم ما يليم تعصش شخيصات هذا الكتاب في اإلسكندرية. ولقد قرأثا قية تذكر األمطار الغزيرة في اإلسكندرية. في اللقصقة، 
عاثت اإلسكندرية من أمطار غزيرة في شهري أكتوبر وثوفمبر عام 2015. كما قرأثا قطعة لتعّرف المزيد عن اآلثار المترتبة على األمطار 

الغزيرة على سكان اإلسكندرية وبصفتها. من يعرف الئرق بصن القيص والنيوص التي تسرد المعلومات؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

مللوظة للمعلمم مناقشة المئاهصم الخطأ بأن األدب القييي "خصالي" وأن األدب غصر القييي "واقعي"، حصت تلعب القيص التاريخصة أو 
الخصال التاريخي الذي يشصر إلى أحداث من الماضي دوًرا مهًما في تعّرف هذه األحداث، وفي ثئس الوقت يساعد على تخصب ردود فعب 

الشخيصات على األحداث.

يقول المعلم ما يليم اثتقلوا إلى اليئلة التالصة التي بعنوان "أمطار غزيرة عام 2015". وسأقرأ القطعة بيوتٍ عالٍ. أثيتوا ثم سنتناول 
توضصح أحد الئقرات بعناية.

يقوم المعلم بما يليم قراءة القطعة كاملة بيوٍت عاٍل.

مللوظة للمعلمم كتبت هذه القطعة بأسلوب مقاالت من عدة صلف تعود إلى وقت حدوث األمطار الغزيرة. وييعب على التالمصذ قراءتها 
لطولها والمئردات الواردة فصها. غصر أثه من الضروري جًدا أن يتعرض التالمصذ لقراءة ثيوص مستواها أعلى من مستوياتهم في القراءة 

اللالصة؛ حتى تكون بمنابة تدريب لهم على كصئصة تخمصن معاثي المئردات اليعبة. واستغالل هذه الئرصة كذلك للتشجصع على مهارة 
اإلثيات لما ُيقرأ.
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اقرأ القصة مع زميل.

أمطار غزيرة في اإلسكندرية

كانت زينة تلعب في منزل رشاد بعد المدرسة، وكانت تمطر في الخارج. 

صاح رشاد غاضًبا: "إنها تمطر طوال اليوم، أتمنى لو نستطيع الخروج." 

فردت عليه زينة قائلة: "أعرف". في كل مرة تمطر السماء كثيًرا، أقلق من أن تؤدى إلى فيضان."

رّد عليها رشاد باستغراب: "فيضان؟" 

أجابت: "نعم، يحدث الفيضان عندما تغطي المياه مناطق عادًة ال تغطيها المياه. وأحياًنا تأتي من البحر. وأحياًنا تحدث ألن الشوارع ال تصرف المياه جيًدا 
عندما تمطر كثيًرا". هل تتذكر األمطار الغزيرة التي سقطت على اإلسكندرية عندما كان عمرنا 3 سنوات؟"

أجاب رشاد: "ال أتذكر هذا الحدث."

رّدت زينة قائلة: "حسًنا، يعمل عمي صياد سمك وكان يعيش بالقرب من البحر عندما غمرت المياه منزله ودمرته. لم َتُعْد المنطقة آمنة؛ لذلك اضطر عمي إلى 
االنتقال إلى منزل جديد."

كانت والدة رشاد في المطبخ وكانت تستمع إليهما، فقالت: 

"بعد هذه األمطار الغزيرة، اضطررنا للبقاء جميًعا في المنزل ألكثر 

من أسبوع. ولم نستطع الخروج إلى الشوارع ألنها كانت مملوءة بالمياه."

صاح رشاد مستغرًبا: "مذهل! يبدو هذا مخيًفا."

أضافت والدة رشاد "جرفت األمطار الشاطئ المفضل لدي أيًضا." 

فقال رشاد: "أتساءل هل توجد طريقة تمكننا من حماية منزلنا من األمطار الغزيرة؟"

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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سّجل تأثير األمطار الغزيرة الذي قرأته في القصة. وأضف التأثيرات األخرى التي يمكنك تذّكرها مّما تعلمته في السابق.

تعّرف تأثير األمطار الغزيرة

البيئةالسكان

التعاون
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اقرأ هذه القطعة التي تتضمن معلومات واقعية عن األمطار الغزيرة التي حدثت عام 2015، ثم سّجل اثنين من التفاصيل 
األساسية من النص.

األمطار الغزيرة عام 2015

 

وتراكمت المياه بسرعة بسبب األمطار الغزيرة، وغمرت المياه مواسير ومجاري تصريف المياه والتي تنقل مياه األمطار ألماكن بعيدة. ووجد من اضطرتهم 
ظروفهم التواجد خارج المنزل أثناء المطر صعوبة في العودة إلى المنزل. 

وفى هذه الظروف الصعبة ساعد المواطنون بعضهم بعًضا في العودة إلى منازلهم بأمان. حتى إن البعض منهم أحضر قوارب الصيد القريبة إلى الشوارع 
لمساعدة الناس في التنقل بأمان. وتشارك الجيران الطعام والمؤن عندما كانت المتاجر مغلقة. وساعدت الشرطة في حماية المدينة. وأرشدت الناس بالبعد 

عن المناطق الخطرة. وساعد رجال الطوارئ المرضى والمصابين. 

وبعد هذه األمطار الغزيرة، بدأت اإلدارة المحلية في البحث عن طرٍق لتقليل آثار األمطار الغزيرة في المستقبل. فكان من الحلول السريعة، تركيب بالعات 
أفضل ومزيد من طلمبات رفع المياه كما تّم التفكير في حلول تقنية مثل التحذيرات التي ُترسل إلى الهواتف المحمولة، وقياس عمق المياه الغزيرة باستخدام 

ُمستشِعرات حاسوبية.

معتادة   وغير  غزيرة  أمطار  اإلسكندرية  على  هطلت   ،2015 عام  من  أكتوبر  شهر  في 
فمتوسط ما يسقط على اإلسكندرية من األمطار سنوّيًا هو 20 سم، ولكن في هذا الحدث 
عام 2015، زاد متوسط األمطار ألكثر من 20 سم من األمطار في يومين فقط. وأّثرت هذه 

األمطار الغزيرة في البيئة ومواطني اإلسكندرية. 

التجارية  المحالت  إلى  دخلت  حتى  الشارع  مستوى  وتجاوزت  الطرق،  المياه  وغطت 
والمباني األخرى. وكان من الصعب ومن الخطر مغادرة المنازل والشوارع غارقة بالمياه، 
كما أن التنقل في المدينة كان صعًبا. وكان الناس غير قادرين على الذهاب إلى العمل 

ألكثر من أسبوع. 
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يقول المعلم ما يليم إن القارئ والمستمع الجصدين يتمكنان من تلديد النقاط األساسصة التي يدور حولها الموضوع. إن الموضوع الرئصسي 
لنص القراءة هو تأثصر األمطار الغزيرة في اإلسكندرية. دعوثا ثلقي ثظرة على فقرة واحدة لتعّرف الموضوع الرئصسي والنقاط األساسصة. 

ضعوا إصبعكم على الئقرة التي تبدأ بـ "ساعد المواطنون بعضهم بعًضا". تأكدوا من مكان وضع إصبعكم على الئقرة اليلصلة مع 
الزمصب المجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم تلديد الئقرة اليلصلة والتأكد من هذا االختصار مع الزمصب المجاور.

يقول المعلم ما يليم اقرأوا هذه الئقرة مرة أخرى مع زمصب مجاور. هصا حاولوا تعّرف الئكرة األساسصة للئقرة واثنَتصن من النقاط األساسصة 
التي يدور حولها الموضوع. سجلوا التئاصصب األساسصة على المخطط الموضح في اليئلة التالصة.

يقوم التالمصذ بما يليم قراءة الئقرة مرة أخرى وإكمال مخطط األفكار.

يقوم المعلم بما يليم بدء ذكر األفكار والنقاط األساسصة التي يدور حولها موضوع الئيب، وذلك بعد اثتهاء التالمصذ. يوضح المعلم للتالمصذ 
أن تعبصرهم عن الئكرة األساسصة يجب أن يكون متشابًها، ولكن مع وجود تئاصصب كنصرة فقد تختلف إجاباتهم.

5. الختامم وظف ثهاية الدرس لمناقشة التالمصذ حول عملصة التعلُّم. وشّجع التالمصذ على التئكصر، والتأمب، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط الصومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم لقد تعرفنا الصوم آثار األمطار الغزيرة على المجتمع. وسنتعرف في هذا الئيب تعامب المجتمع مع منب هذه األحداث 
منب العواصف الشديدة واألمطار الغزيرة أو حتى الئصضاثات. هب سبق لكم أن رأيتم أمنلة توضح تعامب المجتمع مع مشكلة مشابهة لما 

جاء في قيتنا أو في القطعة التي قرأثاها؟

يقوم المعلم بما يليم استدعاء التالمصذ لمشاركة إجاباتهم التي سبق أن عرفوها من المجتمع. تتضمن األمنلةم اضطر عم زينة إلى االثتقال، 
وساعد الناس اآلخرين على العودة إلى المنزل باستخدام القوارب كما شرعت الشرطة في حماية المدينة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم سنستمر في تعّرف آثار التغصرات الشديدة في البصفة على المجتمعات وكصئصة التعامب معها.



256 الئيب النالتم مساهمتي ثلو بصفتي

نظرة عامة الدرس 2
المواد المستخدمة

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم.اإلرشادات 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم لقد تلدثنا في الدرس السابق عن آثار الطقس المتقلب على البصفة والمجتمع. التئتوا إلى زمصب مجاور وتلدثوا عن أي 
أثر تتذكروثه.

يقوم المعلم بما يليم االستماع إلى إجابات التالمصذ. اختصار تلمصذين لمشاركة إجاباتهم بيوت عاٍل مع باقي التالمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم االلتئات إلى زمصب مجاور والبدء في التلدث معه.

2. يقول المعلم ما يليم سنبدأ الصوم بتعّرف طرق يمكن للمواطنصن اتباعها لمساعدة مجتمعهم. وأثتم كذلك حتى وإن كنتم أطئااًل، تملكون 
قدرات للمساعدة. هب سبق أن سمعتم كلمة "متطوع"؟ في أي سصاق سمعتم هذه الكلمة، أو ما هي تجربتكم مع هذه الكلمة؟

يقوم المعلم بما يليم تخيصص وقت للتئكصر، ثم استخدام عيّي األسماء إلعطاء فرصة للتالمصذ لمشاركة معرفتهم أو تجربتهم السابقة عن 
كلمة متطوع.

يقول المعلم ما يليم افتلوا صئلة "المئرداتم متطوع" في كتاب التلمصذ. دعوثا ثذكر تعريًئا للكلمة في صئلة "المئردات"

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم أكمب مخطط األفكار لمساعدتك في تعلّم الكلمة الجديدة.

يقوم التالمصذ بما يليم إكمال صئلة "المئردات".

يقوم المعلم بما يليم إرشاد التالمصذ في صئلة "المئردات" يمكنك أن تطلب من التالمصذ إكمال اليئلة على مستوى الئيب بأكمله أو 
تقسصمهم إلى مجموعات صغصرة أو بشكب منئرد. بعد أن يعمب التالمصذ مًعا لذكر تعريف للكلمة الجديدة، اذكر تعريًئا موجًزا ثم اطرح 

ثقاًشا كما هو موضح أدثاه.

يقول المعلم ما يليم إن المتطوع هو شخص يقدم المساعدة دون الليول على مقابب لذلك. وهذا مختلف تماًما عن الوظصئة. إذا كاثت 
لديكم وظصئة، فالطبصعي هو أداؤك لعمب للليول على مقابب مادي. عندما تتطوع، فإن لديك العديد من األثشطة المختلئة لتشارك فصها دون 

الليول على مقابب مادي لذلك. إن الهدف من تطوعكم هو تقديم المساعدة لمجتمعكم ومساعدة األشخاص الذين هم في حاجة إلى 
المساعدة. هب سبق ألي منكم أن تطوع في أي ثشاط؟ أو يعرف أحًدا من أفراد أسرته كاثت له تجربة في التطوع؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار والخبرات.

يقوم المعلم بما يليم استدعاء التالمصذ لمشاركة تجاربهم السابقة. التعلصق على تجارب التالمصذ مع التطوع. طرح أمنلة على تجاربك مع 
التطوع في المجتمع المللي.

الدرس

2

األمثلة )مكتوبة أو مرسومة(التعريف

أدخلها في جملة

مالحظات )مفاتيح للتذكر ومرادفات وغير ذلك(
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أكمل مخطط األفكار لمساعدتك في تعّلم الكلمة الجديدة.

المفردات: متطوع

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم

تلديد دور بعض الوزارات الوطنصة.  
استكشاف عملصة التيويت.  

كتاب التلمصذ  متطوع  
أقالم رصاص  
موارد للبلت عن وظصئة  
شبكة التلديات  

المفردات األساسيةنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتكون

إدارة الذاتم
استعراض التقدم في تلقصق   

األهداف.

إعداد شبكة مكتوب علصها كلمة "التلديات" في المنتيف. قم 
بتجمصع أمنلة على فرص تطوع مللصة لمناقشتها مع التالمصذ.

تجهيزات المعلم للدرس

تعّرف طرق إحداث أثر إيجابي في المجتمع المللي  
من خالل األعمال التطوعصة.
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مللوظة للمعلمم اذكر فرص التطوع المتاحة في المدرسة أو المجتمع المللي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم عندما تشاركون في األعمال التطوعصة، فهذا يدل على وطنصتكم. هب سبق ألي منكم ]المشاركة في عمب تطوعي في 
المجتمع[ يمكننا المشاركة في األعمال التطوعصة لتنظصم فعالصة. أحصاًثا تكون المشاركة في منب هذه األعمال التطوعصة عند ظهور اللاجة 

إلى ذلك. هب تعلمون أن هناك فرًصا لكم للمشاركة في أعمال تطوعصة لها آثار إيجابصة على المجتمع؟

تشمل بعض األمثلة على التطوع:
إزالة القمامة من اللي.  
زرع أشجار أو حدائق عامة.  
جمع تبرعات لتوزيعها على الملتاجصن.  
مساعدة المعلم في المدرسة.  

يقوم المعلم بما يليم بعد إدراج قائمة بالئرص العملصة ألثشطة التطوع، فعلصه إجراء مناقشة عن التجارب السابقة ألثشطة التطوع إذا فهم 
التالمصذ معنى التطوع وأثهم بالئعب شاركوا في منب هذه األثشطة.

يقول المعلم ما يليم هصا بنا ثقرأ عن صديَقصنا رشاد وزينة بصنما يتلدثان عن كصئصة التطوع لتقديم المساعدة ألفراد المجتمع بعد األمطار 
الغزيرة في اإلسكندرية. افتلوا الكتاب على صئلة "صئات المواطن اليالح"

يقرأ المعلم بيوٍت عاٍلم اقرأ القية. واستمع إلى أمنلة عن التطوع.

يقوم التالمصذ بما يليم القراءة وسماع أمنلة عن التطوع.

يقول المعلم ما يليم كصف شارك مواطنو مدينة اإلسكندرية في التطوع للقصام بأعمال إيجابصة يكون لها أثر إيجابي على المجتمع بعد 
األمطار الغزيرة؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار تالمصذ للمشاركة مع الئيب.

يقوم التالمصذ بما يليم المشاركة بأمنلة من القية.

يقول المعلم ما يليم يساعد الناس بعضهم بعًضا في المجتمعات. أحصاًثا تتطوع بعض المجتمعات لتقديم المساعدة للمجتمعات األخرى. 
إذا حدث تقلب في الطقس أو واجهتم أي حدث آخر ]وضع اسم لمنطقة مجاورة[، فئي رأيكم ما الخطوات التي يجب على المجتمع اتباعها 

للمساعدة؟

مللوظة للمعلمم يمكنك إعطاء فرصة للتالمصذ للتعبصر عن أفكارهم بتخصب طرق لتقديم المساعدة لمدينة اإلسكندرية.

3. يقول المعلم ما يليم أتساءل كصف ثقدم المساعدة لمجتمعنا. عندما تتطوعون، فأثتم بذلك تساعدون في حب مشكلة أو تقدمون مساعدة 
للملتاجصن. دعوثا ثئكر في مجتمعنا. ما المشكالت التي يمر بها الناس أو االحتصاجات التي تنقيهم في مجتمعنا والتي يمكننا المساهمة 

لللها أو تلبصة هذه اللاجات؟ ما التلديات التي يمر بها المجتمع والتي يمكنكم المساهمة لمواجهتها؟

يقوم المعلم بما يليم تعلصق شبكة في أول الئيب مكتوب في منتيئها كلمة "التلديات". تخيصص وقت للتئكصر للتالمصذ قبب استخدام 
عيي األسماء الختصار تالمصذ للمشاركة بذكر مناطق اللاجة في المجتمع. إكمال الشبكة بناًء على إجابات التالمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم المشاركة بأفكار للشبكة

يقول المعلم ما يليم لقد أحسنتم عماًل في تلديد التلديات التي يمكنكم المساعدة فصها. وأتساءل اآلن ما الذي يمكنكم تقديمه لمواجهة منب 
هذه التلديات؟ وسأتصح لكم وقت لممارسة العيف الذهني في مجموعات صغصرة لتقديم أفكار. على سبصب المنال لقد كتبنا ]اذكر اسم 

شيء في القائمة[. أعتقد أن أفضب حب لهذه المشكلة ]اذكر اللب الملتمب والذي يتعلق بالعمب التطوعي[

يقوم المعلم بما يليم تقسصم التالمصذ إلى مجموعات مكوثة من أربعة أو خمسة تالمصذ لممارسة العيف الذهني بتقديم أفكار. تلديد 
مجموعتصن أو ثالث من التلديات لمجموعات التالمصذ أو إتاحة الئرصة للمجموعات الختصار التلديات لممارسة العيف الذهني وتقديم 

أفكار لمواجهتها. استخدام عيي األسماء إلدارة مناقشة.

يقوم التالمصذ بما يليم ممارسة العيف الذهني عن أثشطة التطوع التي تساعد في مواجهة تلديات المجتمع.

4. يقول المعلم ما يليم استعصنوا بأفكار العيف الذهني واجعلوا هذه األفكار موضع التنئصذ. حتى وإن كنتم أطئااًل، فلديكم القدرة على 
تقديم المساعدة للمجتمع. بما أثكم أدرتم ثقاًشا يخص تلدًيا، فبإمكاثكم تنظصم اآلخرين إليجاد طريقة للمساعدة. يمكن للمواطنصن مساعدة 

المجتمع من خالل االثضمام إلى مجموعة من المتطوعصن أو تكوين مجموعة من المتطوعصن أو تنظصم حدث يتعلق بالتطوع. افتلوا كتاب 
التلمصذ على صئلة "ُيمكنني التطوع" ستكتبون في هذه اليئلة خطاًبا لعائالتكم تطلبون فصه مساعدتكم إليجاد طريقة للمساعدة في 

مواجهة تلّدٍ يمر به المجتمع. اقرأوا اإلرشادات بمئردكم أواًل أو مع زمصب مجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم قراءة اإلرشادات في اليئلة.

يقول المعلم ما يليم فكروا في طريقة تقديم المساعدة للمجتمع. هب تريدون التطوع في زراعة أشجار، أم إزالة القمامة للنهوض بالبصفة؟ هب 

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي

الصف الثالث االبتدائي172

اقرأ القصة، واستمع إلى أمثلة عن التطوع.

صفات المواطن الصالح

واصل رشاد وزينة التفكير في األمطار الغزيرة التي هطلت على اإلسكندرية، وهما في طريقهما إلى المدرسة في اليوم التالي.

قالت زينة: "أعتقد أنه من الرائع أن المصريين يساعدون بعضهم البعض وقت األزمات وهذا ماحدث عند سقوط األمطار الغزيرة في اإلسكندرية. سأسأل 
عمي إن كان قد فعل هذا األمر أيًضا."

وأضاف رشاد: "ساعد الناس بعضهم بعًضا، وهذا أمر رائع للغاية."

قالت زينة لرشاد: "لو كنت كبيرة بما يكفي، لساعدت في إحضار الطعام للناس العالقين في المنزل. وأنت، ماذا كنت ستفعل؟"

رّد رشاد: "لست متأكًدا. أتساءل إن كان المخبز المفضل لدي سيحتاج إلى مساعدة في التنظيف بعد هذه األمطار. ربما كنت سأساعده." 

صاحت زينة وقد بدأت الركض في طريقها إلى المدرسة: "فكرة رائعة! لنَر عندما نصل إلى المدرسة إذا كان معلمنا قد فعل أي شيء لمساعدة المدرسة 
بعد هذه األمطار الغزيرة."

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي

173 الصف الثالث االبتدائي

اكتب خطاًبا إلى عائلتك، واطلب منهم مساعدتك في إيجاد فرصة تطوع في المجتمع. واذكر أسباب التأثير اإليجابي للتطوع في 
المجتمع.

ُيمكنني التطوع
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تريدون المشاركة في األثشطة التطوعصة لمساعدة أفراد مجتمعنا؛ وذلك منب تلضصر وجبات لكبار السن؟ استخدموا األفكار التي ثاقشناها 
مع مجموعتكم.

مللوظة للمعلمم خيص هذا الوقت إلعطاء أمنلة ملددة عن مجتمعك المللي. وجه الدعوة إلى شخيصات ينظمون األعمال التطوعصة بلصت 
يأتون للتلدث مع التالمصذ عن فرص التطوع.

يقوم التالمصذ بما يليم كتابة خطابات للوالدين عن فرص التطوع المتاحة.

يقوم المعلم بما يليم تشجصع التالمصذ على كتابة من أربع إلى سبع عبارات يعبرون بها عن أفكارهم. وبما أن متلقي هذه الخطابات من 
اآلباء، فال بأس بأن تكون لغة كتابة الخطابات غصر رسمصة وتشجصع التالمصذ على التركصز على الملتوى دون التركصز على القواعد المعقدة. 

وبصنما يكتب التالمصذ الخطابات، يقوم المعلم بالتأكد من أن التالمصذ يوضلون أهمصة التطوع في المجتمع. بعد اثتهاء التالمصذ من كتابة 
خطاباتهم، يقوم المعلم باستخدام استراتصجصة رفع األيدي وتكوين ثنائصات للسماح للتالمصذ بقراءة خطاباتهم لزمصب أو اثنصن مختلئصن. 

سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم إدارة الذات.

5. الختامم وظف ثهاية الدرس لمناقشة التالمصذ حول عملصة التعلُّم. وشّجع التالمصذ على التئكصر، والتأمب، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط الصومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم ُيقيد بالعمب التطوعي هو كصئصة مشاركة جمصع األفراد )كبار وصغار السن( في تقديم المساعدة للمجتمع. هناك أفراد 
في المجتمع وظصئتهم الرسمصة هي تقديم المساعدة والدعم لباقي أفراد المجتمع. وهؤالء هم من يعملون في اللكومة. والرئصس هو من 

يشكب اللكومة إلدارة شفون الدولة. كما تعمب اللكومة على تقديم المساعدة إلى من يواجه أي مشكلة من المواطنصن. فكروا في أفراد من 
المجتمع وظصئتهم مساعدتنا وحمايتنا.

يقوم المعلم بما يليم تخيصص وقت التئكصر قبب متابعة الدرس.

يقول المعلم ما يليم التئتوا وشاركوا مع زمصب مجاور أفراد المجتمع الذين تتمنب وظصئتهم في حماية المواطنصن.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.

يقول المعلم ما يليم لقد سمعت بعض التالمصذ يقولون إن هؤالء األفراد هم رجال الشرطة. هب تعلمون أن رجال الشرطة من موظئي 
اللكومة؟ تعمب اللكومة لمساعدة المجتمعات لمنع مشاكب المصاه اللادة والتعامب معها إذا حدثت منب مشكلة العواصف الشديدة أو 

األمطار الغزيرة. تتمصز حكومتنا بأن لديها وزارات ذات مسؤولصات مختلئة لمساعدة المواطنصن. لدينا وزارة التعلصم، ووزارة النقافة، ووزارة 
البصفة، وغصرها. ما الوزارات التي تعتقدون أثها تساعد مدرستنا؟ ما الوزارات التي تعتقدون أثها تساعد في مواجهة األمطار الغزيرة منب 

التي شهدتها اإلسكندرية؟

يقوم المعلم بما يليم كتابة قائمة تتضمن جمصع الوزارات التي يمكن للتالمصذ تعّرفها أو التي تتعلق بدرس سابق، منب وزارة النقب. إجراء 
مناقشة مع التالمصذ عن مسؤولصات الوزارات عن كصئصة تقديم المساعدة للمواطنصن.

يقوم التالمصذ بما يليم الرد بأفكار عن الوزارات.

يقول المعلم ما يليم في مير، الرئصس الذي ثعطي صوتنا له في االثتخابات يعني أثه وكصب عنا من أجب تعصصن - تخيصص - أفراد إلدارة 
مختلف الوزارات. غًدا ستكون لدينا الئرصة إلجراء تيويت في الئيب.

إدارة الذات
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نظرة عامة الدرس 3

اكتِشف )90 دقيقة(
ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم.اإلرشادات 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم تعلمنا في الدرس السابق كصف يمكن لألشخاص القصام بالمشاركة في األعمال التطوعصة لمساعدة المجتمع. من يمكنه 
المشاركة بذكر عمب تطوعي فعال؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم حسًنا، بما أثنا مواطنون، فإن لنا دوًرا فعااًل في المجتمع. ثاقشنا أيًضا كصف يمكن لللكومة تقديم المساعدة والدعم 
للمجتمع. وكوثنا مواطنصن كذلك، فقد أعطصنا صوتنا للرئصس. ستسنح لكم الئرصة الصوم في إجراء تيويت لقائد الئيب. من يتذكر ما معنى 

كلمة "تيويت"؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم ُيقيد بالتيويت العملصة التي ُيبنى علصها اتخاذ قرار جماعي. يقدم كب فرد في المجموعة إجابة فردية ثم تجمع 
اإلجابات. يتم اختصار اإلجابة التي تليب على أكبر عدد من تيويت األشخاص لتمنب قرار المجموعة بأكملها. ثستخدم هذه الكلمة لوصف 
الطريقة التي تختار بها الدولة الرئصس، ولكن يمكن تطبصق هذه العملصة أيًضا عند اتخاذ القرارات األصغر في أي مجموعة. عندما اثضممتم 

إلى مجموعات في المدرسة، هب سبق أن خضتم تجربة التيويت لمساعدة مجموعتكم على اتخاذ قرار؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة التجارب باستخدام التيويت أداة تعاون.

2. يقول المعلم ما يليم سنقوم ببعض األعمال الجماعصة الصوم، وسنمارس عملصة التيويت الختصار قادة لمجموعاتنا. عند التيويت، 
سصختار كب منكم الشخص الذي يعتقد أثه األثسب للقصام بهذا العمب على أفضب وجه. ستكون وظصئة القائد الصوم تسهصب مناقشات 

المجموعة وتقديم أفكار المجموعة للئيب.

يقوم المعلم بما يليم تقسصم التالمصذ إلى مجموعات مكوثة من ستة تالمصذ.

يقول المعلم ما يليم سصشرح كب شخص في المجموعة سبب اعتقادهم أثهم سصكوثون قادة جصدين لهاَتصن المهمتصن. ربما تعتقد أثك جصد 
في التلدث مع مجموعة كبصرة. ما اليئات التي يمكن أن تجعلك قائًدا أفضب؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة صئات القائد الجصد.

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
التمتع بيئات القادة.  
التعاون لمناقشة وسائب الوقاية من الئصضاثات.  
وصف أثر الوظائف اإليجابصة في المجتمع المللي.  

قائد  
تيويت  

مواد البلت عن أربع وظائف في   
المجتمع

كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  

المفردات األساسيةنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعمب

التعاونم
احترام آراء اآلخرين.  

جمع ميادر مناسبة ألعمارهم تشرح الوظائف التالصةم قائد وطني، ومهندس مدثي، ومهندس معماري، ومخطط مدينة. 
إذا لم تكن هذه الوظائف موجودة في المجتمع المللي، فاختر أربع وظائف أخرى في المجتمع تعمب على منع 

الئصضاثات ومواجهتها )منالم اليصادون، ورجال الشرطة، ورجب اإلطئاء، وعمال البناء، وغصرهم(. التأكد من تجمصع 
ميادر كافصة )ثيوص أو عبر اإلثترثت( لصتمكن كب تلمصذ من استخدامها

تجهيزات المعلم للدرس
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يقوم المعلم بما يليم يطلب من التالمصذ مشاركة اليئات. صئات تتضمنم "طصب، وعادل، ومستمع جصد، يعمب على حب المشكالت، يعمب 
جصًدا مع اآلخرين، على استعداد لتقديم تنازالت، الرعاية. يمكنك كتابة قائمة بهذه اليئات أمام التالمصذ في الئيب لمساعدتهم.

مللوظة للمعلمم حتى تتصح فرصة لمزيد من التالمصذ بتجربة القصادة، فصمكنك اختصار فيب األدوار واطلب من المجموعات التيويت لكب من 
رئصس المناقشة والمقدم. إذا كنت تأخذ هذا المسار، فاطلب من التالمصذ التمصصز بصن اليئات المطلوبة للنجاح في كب دور. قم بتعديب 

تجربة التعلم التالصة حسب اللاجة الستصعاب العرض التقديمي المخّطط )ترشصح ثئسك( والتيويت لدورين.

يقول المعلم ما يليم افتلوا كتابكم على صئلة "يمكنني القصادة". ستكتب في هذه اليئلة جملتصن لتبصن سبب مقدرتك على أن تكون قائًدا 
جصًدا. ثم سصشارك كب فرد في المجموعة ما كتبه. أثناء مشاركة أفراد المجموعة، استمعوا جصدا لتقرير الشخص الذي ستيوتون له. 
أعرف أثكم تستطصعون أن تكوثوا قادة جصدين. هذا النشاط هو تدريب على اتخاذ القرار في مجموعة وممارسة التيويت. ال تشعرون 

باللزن إذا لم يقع االختصار علصكم، وال يمكن التيويت ألثئسكم في هذا النشاط.

يقوم المعلم بما يليم توفصر وقت للتالمصذ لكتابة الجمب قبب السماح بالمشاركة بتبادل األدوار.

يقوم التالمصذ بما يليم كتابة الجمب والمشاركة مع المجموعة.

يقول المعلم ما يليم لقد شاركتم جمصًعا، اآلن ستيوتون للشخص الذي تريدوثه أن يقود المجموعة. من في اعتقادكم سصكون أفضب قائد، 
تأكدوا أثه ستكون لكب فرد منكم الئرصة في التلدث والمشاركة؟ من في اعتقادكم سصقوم بوظصئة أفضب مقدم في الئيب؟ فكروا لدقصقة، 

ثم سأشرح كصف سصكون التيويت؟

يقوم التالمصذ بما يليم فّكر في خصارات القائد باستخدام وقت التئكصر.

يقول المعلم ما يليم تجدون بطاقات االقتراع أسئب اليئلة وستستخدموثها في عملصة التيويت. لنبدأ بقطع الجزء السئلي  من صئلة 
الكتاب، ثم اكتبوا على السطر اسم فرد المجموعة الذي تريدوثه لصكون قائًدا ال يجب أن تكتب اسمك في ورقة االقتراع. قم بطي ورقة 

االقتراع إلى ثيئصن وضعها في وسط مجموعتك.

يقوم التالمصذ بما يليم متابعة التعلصمات لتقديم التيويت.

يقول المعلم ما يليم سنقوم بخلط أوراق االقتراع كي ال تعرفوا من صّوَت لمن. افتلوا اآلن كب ورقة اقتراع واقرأوا كب اسم، لنجمع 
األصوات لنئس الشخص. اجمعوا العدد في كب مجموعة. والشخص الذي تم اختصار اسمه كنصًرا، فسصكون القائد.

يقوم التالمصذ بما يليم خلط أوراق االقتراع ثم قراءة األسماء وجمع عدد التيويتات

يقوم المعلم بما يليم تذكصر التالمصذ أن القائد هو من سصليب على أغلبصة األصوات أثناء قصام التالمصذ بالتيويت. قد ال يكون هذا هو 
الشخص الذي صّوَت له كب طالب دائًما. تذكصر الطالب الذين لم يتم اختصارهم بأن لديهم أيًضا مهمة المساهمة في ملادثة المجموعة.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم عماًل. هب من الممكن أن يقف قائد كب مجموعة؟ لقد وقع االختصار علصكم إلدارة مناقشة مجموعاتكم وعرض 
أفكار المجموعة للئيب. وظصئتكم هي التأكد من مشاركة الجمصع في المناقشة واالستماع ألفكارهم وتقصصمها وأن يمنب االختصار الذي 

ستقدمه رأي األغلبصة في المجموعة. بوصئك قائًدا، يجب علصك االستماع إلى رأي وأفكار أفراد مجموعتك. أيها القادة، تقدموا لجمع عيّي 
التلدث لمجموعاتكم.

يقوم التالمصذ بما يليم تجمصع عيّي األسماء إذا كنت من القادة. )سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم 
التعاون(.

3. يقول المعلم ما يليم واآلن دعوثا ثتعلم عن مهمة الصوم الجماعصة. تعرّفنا آثار األمطار الغزيرة والئصضان. سنتعرف الصوم الطرق التي 
اتبعتها المجتمعات حول العالم لمنع أو تقلصب آثار الئصضاثات. اثتقلوا إلى صئلة "الوقاية من الئصضاثات".

يقرأ المعلم بيوٍت عاٍلم الحظ صور وسائب الوقاية من الئصضاثات واقرأ وصف اليور لمعرفة المزيد.

يقوم المعلم بما يليم منح وقت التئكصر للتالمصذ لمالحظة اليور وقراءة التسمصات التوضصلصة.

يقوم التالمصذ بما يليم القراءة والمالحظة.

يقول المعلم ما يليم اآلن ثاقشوا في مجموعاتكم كب طريقة. وفكروا هب ييلح استخدام هذه الطرق في مير. يجب على كب فرد المشاركة 
في المناقشة وطرح األفكار. على أن تقرر كب مجموعة أًيا من هذه الللول يمكن تنئصذه في مير وتلديد المكان الذي ييلح لتنئصذ هذا 

اللب. ربما تعتقدون أثه يوجد حب يمكن استخدامه في اإلسكندرية حصت يعصش صديقاثا رشاد وزينة. أو ربما ييلح استخدام أي من هذه 
الللول للمدن التي تقع حول النصب. حددوا اختصاًرا واحًدا في مجموعة واذكروا األسباب وراء هذا االختصار. وسصذكر القائد اختصاركم 

وأسبابكم للئيب. وسصساعد أيًضا في إدارة مناقشة المجموعة. لنبدأ.

يقوم التالمصذ بما يليم عرض األفكار كمجموعة.

الدرس

3

.1

.2

بطاقة االقتراع

أصّوت لصالح:

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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اكتب جملتين عن األسباب التي تجعلك قائًدا عظيًما.

ُيمكنني القيادة

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي

الصف الثالث االبتدائي176

الحظ صور وسائل الوقاية من الفيضانات واقرأ وصف الصور لمعرفة المزيد.

الوقاية من الفيضانات

السدود: ُتستخدم السدود لحجز المياه التي يرتفع منسوبها من الدخول إلى النهر أو القناة. وبعد أن تتوقف األمطار، يمكن 
فتح السد ليسمح بحركة المياه ببطء لمنع الفيضانات الشديدة. 

أكياس الرمال: يضع الناس أكياس الرمال حول المباني لمنع مياه الفيضان من الدخول. تحجز أكياس الرمل مياه الفيضان 
وُتغير مسارها. 

القنوات المائية: يتغير مسار مياه الفيضان إلى القنوات المائية لتبتعد عن المناطق السكنية. وقد تصب القنوات المائية في 
مسطحات مائية أكبر أو برك مؤقتة.

التعاون
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يقوم المعلم بما يليم مراقبة التالمصذ أثناء المناقشة وتوفصر التوجصه حسب اللاجة. التأكد من جمع الطالب لألدلة من اليور أو التسمصات 
التوضصلصة. تشجصع قادة المجموعات بعد بضع دقائق من المشاركة على البدء في عملصة اتخاذ قرار جماعي. بمجرد أن يكون لدى الطالب 

وقت لالختصار ومناقشة األسباب، رجوع التالمصذ إلى أماكنهم.

يقول المعلم ما يليم أشكركم على العمب مًعا واالستماع ألفكار بعضكم البعض. هب يمكن أن يقف كب قائد؟ سنتجول في أرجاء الئيب 
وثسمح لكب قائد بمشاركة اختصار المجموعة مع أسباب هذا االختصار.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة قرار المجموعة مع أسباب تلديد هذا االختصار.

4. يقول المعلم ما يليم من أجب الوقاية من الئصضاثات أو مواجهتها، يتعصن على مسفولي اللكومة المللصة والعديد من العمال اآلخرين في 
المجتمع العمب مًعا. في اعتقادكم، ما الوظائف المتوفرة في مجتمعنا المللي والتي في إمكاثها المساعد في منع الئصضاثات؟ التئتوا إلى 

زمصب مجاور للمشاركة معه.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة الوظائف مع زمصب مجاور.

يقول المعلم ما يليم دعوثا ثدرس المزيد عن وظائف األشخاص في المجتمع التي تأثرت بالئصضاثات، وهذا هو ملور تركصزثا الرئصسي في 
هذا الئيب. سنستخدم استراتصجصة األحجصة للبلت عن أربع وظائف مختلئة. سصتعصن على كب تلمصذ قراءة وظصئة )ذكر أسماء ميادر 

لصستعصن بها التالمصذ(. ستستخدمون صئلة "وظائف مؤثرة" في كتاب التلمصذ لكتابة مالحظات أثناء القراءة، ثم سنشارك البلت مع 
مجموعة أخرى.

يقرأ المعلم بيوٍت عاٍلم دّون مالحظات أثناء قراءتك عن الوظصئة الُمسندة إلصك. وتأّكد من اإلجابة عن كب سؤال.

يقول المعلم ما يليم سنقرأ عن أربع وظائف تتأثر بالئصضاثات. بعض هذه الوظائف يقدم المساعدة قبب الئصضاثات والبعض يقدمها أثناء 
الئصضاثات وقد يساهم البعض في منع الئصضاثات.

يقوم المعلم بما يليم قراءة األسفلة المكتوبة في صئلة المالحظات بيوٍت عاٍل لمساعدة التالمصذ على ترتصب العمب. ثم يعّصن لكب طالب 
إحدى المهام التالصة للبلتم قائد مدثي، ومهندس مدثي، ومهندس معماري، ومخطط مدينة. إذا لم تستطع العنور على ميادر صلصلة من 
ثص أو على اإلثترثت، فاستعن بوظائف أخرى لها أثر إيجابي على المجتمع )منب اليصاد، ورجال الشرطة، ورجب اإلطئاء، وعمال البناء، 

وغصرهم(.

يقول المعلم ما يليم تذكروا أثناء البلت أن تئكروا في الطرق التي تساهم بها هذه الوظصئة في مواجهة الئصضاثات الشديدة. كصف تؤثر 
هذه الوظصئة باإليجاب وتساعد المواطنصن؟

يقوم التالمصذ بما يليم البلت في الوظائف المخيية.

يقوم المعلم بما يليم اختصار تالمصذ يعملون على ثئس الوظصئة للعمب مًعا وذلك لقلة الموارد. بمجرد اثتهاء التالمصذ من البلت، ضعهم في 
مجموعات مكوثة من أربع أفراد لتقديم كب وظصئة. استخدام عيّي األسماء للسماح لكب طالب في المجموعة بوقت لمشاركة ما تعلموه.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة الوظائف في مجموعات صغصرة.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم في البلت عن الوظائف ومشاركتها. لقد تعلمنا الكنصر الصوم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ عن عملية التعّلُ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم دعوثا ثختم درس الصوم بالتئكصر في كصئصة العمب بأفكار منع الئصضاثات التي ثاقشناها سابًقا منب )إثشاء سد، 
وأكصاس رملصة، وغصرها( مع الوظائف التي بلننا عنها للتو. التئتوا إلى زمصب مجاور وثاقشوا كصف يمكن للوظائف المتوفرة في المجتمع 

التي بلنتم عنها المساعدة في تنئصذ أفكار منع الئصضاثات التي وقع اختصاركم علصها سابًقا في الدرس.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة اآلراء التي سبق طرحها مع الئيب.

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي

177 الصف الثالث االبتدائي

دّون مالحظات أثناء قراءتك عن الوظيفة الُمسندة إليك. وتأّكد من اإلجابة عن كل سؤال.

وظائف مؤثرة

ما مسئوليات صاحب الوظيفة؟

كيف يساهم صاحب الوظيفة بإيجابية في المجتمع؟

ما التحديات التي يواجهها صاحب الوظيفة أثناء أداء وظيفته؟

الوظيفة: 
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نظرة عامة الدرس 4

ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم. 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم تلدثنا في الدرس السابق عن الوظائف التي لها تأثصر إيجابي في المجتمع. ما الوظصئة التي جذبت اهتمامك وتريد 
معرفة المزيد عنها؟ مشاركة األفكار مع زمصب مجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم المشاركة مع الزمصب المجاور.

يقوم المعلم بما يليم االستماع إلى إجابات التالمصذ. اختصار من تلمصذين إلى خمسة لمشاركة إجاباتهم بيوٍت عاٍل مع باقي التالمصذ.

2. يقول المعلم ما يليم توجد مجتمعات كنصرة يمكنها العمب مًعا للب المشكالت التي ال يستطصع فرد واحد حلها. لقد تلدثنا كنصًرا عن 
المجتمعات حتى اآلن. دعوثا ثستعرض بإيجاز ماذا يعني المجتمع لنا.

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء لطلب وصف معنى كلمة مجتمع من التالمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة تعريئات لكلمة مجتمع.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم عماًل. إذا جمعنا األفكار مًعا، يمكننا القول إن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من األشخاص يتشاركون 
األشصاء ثئسها، منب مكان العصش، والعادات، واللغة، واالهتمامات، وطريقة العصش. يتكون كب مجتمع من أشخاص وأماكن وأشصاء، ويلعب 

كب منهم دوًرا مهًما. في الدرس السابق، فكرثا في اليئات التي يمكنها أن تجعلك قائًدا جصًدا في الئيب. ما هي بعض هذه اليئات؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء لطلب وصف كلمة قائد من التالمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم إن دراسة قادة من الماضي هي إحدى الطرق لتعّرف سمات القائد البارع. دعوثا ثئكر في سمات بعض القادة 
البارعصن ممن ثعرفهم. اذكروا أسماء بعض القادة المشهورين.

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
تللصب صئات القادة المشهورين ووصف   

خيائص القادة البارعصن.
البلت عن تأثصر أحداث وشخيصات الماضي في   

المجتمع المللي.
تنئصذ مقابلة شخيصة بصن مراسب وقائد وطني   

في التاريخ.

المجتمع  
القصادة  
اليئات  

ميادر البلت  
الميادر األولصة، منب اليور،   

والخطابات، والدفتر الصومي )إن 
وجد(
ورق مخططات  
أقالم تلديد  
كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  

المفردات األساسيةنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التئكصر الناقدم
توضصح طرق التئكصر.  

تعلَّم لتعمب

التعاونم
احترام آراء اآلخرين.  

جمع الكتب، واليلف، والمواقع التي تبرز القادة في مجتمعك. 
إذا أمكن، فاجمع ميادر أولصة، منب اليور، والخطابات، 

والدفتر الصومي، وغصره. يمكنك دعوة أفراد من المجتمع للئيب 
لللديت عن تاريخ المجتمع شئهًصا.

تلضصر ورق مخطط بعنوان "صئات القادة."
تلضصر قائمة بأسماء القادة المؤثرين في المجتمع.

تجهيزات المعلم للدرس
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مللوظة للمعلمم شجع التالمصذ على ذكر قادة في مجاالت مختلئة، منب اللكومة، واألعمال، والترفصه واألعمال الخصرية، والرياضة. إذا واجه 
التالمصذ صعوبة في ذكر بعض القادة، فشجعهم على التئكصر في اإلشارات المنتشرة في المجتمع والتي تلتئي بالقادة منب أسماء الشوارع 

أو التماثصب.

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار تلمصذين أو ثالثة لذكر أسماء قادة مشهورين.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقوم المعلم بما يليم تسجصب مالحظات بأسماء القادة المتكررة غالًبا أو التي يتلمس لها التالمصذ، وتقسصم التالمصذ إلى مجموعات تلمب 
أسماء عدة قادة. تلديد أسماء قادة مألوفة لدى تالمصذ الئيب، ثم الطلب من التالمصذ اختصار أحد األسماء التي يرغبون في تعّرف المزيد 

عنها.

يقوم التالمصذ بما يليم استخدام وقت التئكصر للتئكصر في أكنر قائد معروف لديهم.

يقول المعلم ما يليم كوثوا مجموعة عندما أذكر اسم القائد الذي تعرفوثه.

يقوم التالمصذ بما يليم تكوين عدة مجموعات لمناقشة القادة.

يقوم المعلم بما يليم توزيع كتاب التلمصذ.

3. يقول المعلم ما يليم افتلوا كتاب التلمصذ لديكم على صئلة "كصف أكون قائًدا عظصًما؟".

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم ضع دائرة حول السمات أو اليئات التي تجعب من الشخص الذي تلدده قائًدا عظصًما.

يقول المعلم ما يليم في مجموعاتكم، تلدثوا عن السمات التي تجعب منكم قادة بارعصن، منب األماثة، ومساعدة اآلخرين، وحسن التواصب، 
إلى آخره، ثم ضعوا دائرة حول السمات التي ثاقشتموها في كتاب التلمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم التعاون في العمب ووضع دائرة حول القائد الذي وقع علصه االختصار.

يقول المعلم ما يليم واآلن، اثضموا إلى مجموعة أخرى لمقارثة سمات القادة، ثم ضعوا خًطا تلت السمات التي اشتركتم في وضع دائرة 
حولها.

يقوم التالمصذ بما يليم العمب الجماعي للمقارثة بصن قوائم اليئات المشتركة بصن القادة وإظهار االختالف بصنها. )سصوفر هذا 
األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم التعاون(.

ا والتي يشترك فصها قادتكم، وثكتب قائمة باليئات المشتركة بصن  يقول المعلم ما يليم واآلن دعوثا ثشارك اليئات التي وضعنا تلتها خّطً
القادة.

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار تالمصذ لمشاركة العمب الجماعي. كتابة اإلجابات على ورق مخطط بعنوان "صئات 
القصادة."

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة اليئات المشتركة بصن القادة.

يقول المعلم ما يليم لمتابعة التعلم عن القصادة، سنبلت عن القادة واألحداث التي تشكب المجتمع. ضعوا هذه السمات في االعتبار أثناء 
تعلمنا. أواًل، دعوثا ثناقش قائمة القادة السابقصن في مجتمعنا. ما الذي تعرفوثه مسبًقا عن األشخاص المدرجصن في القائمة؟

يقوم المعلم بما يليم إطالع التالمصذ على قائمة القائدة الذين أثروا في المجتمع.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة المعرفة السابقة للقادة في القائمة المعدة مسبًقا.

يقول المعلم ما يليم ثلن ثعرف بعض األشصاء عن عدد قلصب من هؤالء القادة. ما بعض الطرق التي يمكننا من خاللها معرفة المزيد عن 
القادة الذين أثروا في مجتمعنا؟ شارك أفكارك مع زمصب مجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور. )سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم 
التئكصر الناقد(.

4. يقول المعلم ما يليم دعوثا ثتعلم المزيد عن األشخاص المهمصن من ماضصنا الذين أحدثوا فرًقا في حصاتنا الصوم. لكن قبب أن ثبدأ، دعوثا 
ثئكر في سؤال آخرم في رأيكم، لَم يعد من المهم تعّرف ماضصنا؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

الدرس
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مرحشجاعهادئ

متقلب المزاجمسئولمتسلط

مهذببخيلكسول

متعاونحكيمكريم

جبانعصبيأناني

يساعد اآلخرينعطوفأمين

جيد في التواصل

ضع دائرة حول السمات أو الصفات التي تجعل من الشخص الذي تحدده قائًدا عظيًما.

كيف أكون قائًدا عظيًما؟

التعاون

التفكير الناقد
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يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم يقدم التاريخ صورة لكصئصة عمب مجتمعنا في الماضي حتى ثتمكن من فهم كصئصة عمله اآلن بشكب أفضب. يمكن أن 
تساعدثا معرفة تاريخنا في أن ثيبح مواطنصن أفضب وأفراد أكنر فعالصة في المجتمع. إثها قيتنا. يركز التاريخ الذي سندرسه الصوم على 

األشخاص الذين عملوا بجد لجعب المجتمع مكاًثا أفضب. افتلوا كتاب التلمصذ على صئلة "مقابلة مع قائد".

ا تستطصع تمنصله مع صديق. يقرأ المعلم بيوت عاٍلم اكتب ثًيّ

يقول المعلم ما يليم بصنما تبلنون عن قائد مشهور من الماضي، تظاهروا بأثكم مراسلون صلئصون وتجرون مقابلة مع ذلك الشخص. 
استخدموا بدايات الجمب لمساعدتكم في كتابة ثص. وستجرون أثتم وزمالؤكم مقابالت الحًقا. دعوثا ثقرأ صئلة النص أواًل لتلديد 

المعلومات التي ثلتاج إلى جمعها. يوجد في النهاية قسم فارغ للمراسب اليلئي والقائد. حصت يمكنكم كتابة أسفلتكم وإجاباتكم فصه.

يقوم المعلم بما يليم تكلصف تالمصذ مجاورين للعمب بعضهم مع بعض.

يقوم التالمصذ بما يليم قراءة صئلات المقابلة وبدايات الجمب.

مللوظة للمعلمم تلقى أي أسفلة للتالمصذ في هذا الوقت. شّجع التالمصذ على ترك األسفلة أو إعادة كتابتها إذا واجهوا صعوبة في العنور على 
المعلومات

يقول المعلم ما يليم اآلن بعد أن تعّرفتم المعلومات التي تلتاجون إلى جمعها، ابدأوا البلت.

يقوم التالمصذ بما يليم إجراء بلت عن قادة مشهورين وكتابة ثص حواري  لمقابلتهم.

مللوظة للمعلمم قّدم أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة، منب الكتب، واليور، والمجالت، واليلف، وموارد اإلثترثت. يمكنك دعوة أفراد 
من المجتمع للئيب لللديت عن تاريخ المجتمع شئهًصا. وهذه فرصة جصدة لتعريف التالمصذ بأهمصة الميادر األولصة والميادر الناثوية في 

دراسة التاريخ. وسصتعلمون المزيد عن الميداقصة ومقارثة الموارد في الملور التالي. وفي الوقت اللالي، يكئي تسلصط الضوء على أن 
هناك أثواًعا مختلئة من الميادر، وإذا أمكن، يرجى التمصصز بصن الميادر األولصة والناثوية. الميدر األولي هو مستند يقدم تقريًرا مباشًرا 

للدث أو وقت )منب رسالة كتبها أحد القادة(، بصنما يعد الميدر الناثوي هو الميدر الذي كتب حول اللدث ويتضمن بعض التللصب أو 
التئسصر )منب السصرة الذاتصة عن القائد(.

يقوم المعلم بما يليم التجول في أثلاء الئيب بصنما يعمب التالمصذ للتوضصح وتقديم المساعدة واالقتراحات عن الميادر للتالمصذ. قد يلتاج 
التالمصذ إلى المساعدة في استكمال المهمة المكوثة من خطوتصنم البلت وكتابة النص. تقسصم العمب إلى مهام أصغر حسب اللاجة مع 

تلئصز فردي عندما يجب أن ينتقب التالمصذ إلى المهمة التالصة.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم عماًل. تبادلوا األدوار ومنلوا ثص حواركم مع زمصب.

يقوم التالمصذ بما يليم تمنصب النص اللواري.

يقوم المعلم بما يليم التجول في أثلاء الئيب لتشجصع التالمصذ والنناء علصهم. عندما ينتهي التالمصذ من تمنصب ثيوصهم اللوارية، وضع 
التالمصذ في مجموعات مكوثة من أربعة أو ستة تالمصذ، والطلب منهم مشاركة النيوص.

مللوظة للمعلمم لتوسصع ثطاق التعلم عن قادة المجتمع، ضع في اعتبارك أن يقوم التالمصذ برسم صورة للقائد الذي تم البلت عنه على 
شكب تمنال له قاعدة، مع كتابة حقائق عن القائد أو السمات الشخيصة الملمودة المعروفة عنه على القاعدة. يمكن تعلصق هذه المليقات 

داخب الئيول الدراسصة أو خارجها، أو مشاركتها مع المجتمع.

5. الختامم وظف ثهاية الدرس لمناقشة التالمصذ حول عملصة التعلُّم. وشّجع التالمصذ على التئكصر، والتأمب، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط الصومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم تعلمنا الصوم عن مجتمعنا وقادتنا السابقصن. ما سمات القصادة التي ترغبون في تطويرها بأثئسكم؟ ثاقش ذلك مع زمصب 
مجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم المشاركة مع الزمصب المجاور.

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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ا تستطيع تمثيله مع صديق. اكتب نّصً

مقابلة مع قائد

المراسل الصحفي: معكم،                          

المراسل الصحفي: هل يمكنك إخبارنا كيف كان حال مصر عندما كنت صغيًرا؟

المراسل الصحفي: متى ُولدت وأين؟

المراسل الصحفي: ما الذي قمت به لتحَظى بهذه الشهرة؟

القائد: 

القائد: 

القائد: 

القائد: 

.

)االسم(

)اكتب تحية.( 

)صف ما كانت عليه مصر عندما كنت طفاًل صغيًرا.(

)صف المكان الذي ُولدت فيه وتاريخ الميالد.(

)اذكر السبب الذي جعلك قائًدا مشهوًرا.(

وسأجري اليوم مقابلة مع
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نظرة عامة الدرس 5

ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم. 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم في الدرس السابق، تلدثنا عن قادتنا السابقصن. ما الشيء المهم الذي تعلمتموه من البلت؟ شاركوا أفكاركم مع زمصب 
مجاور لم يتشارك معكم في كتابة المقابلة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يليم االستماع إلى إجابات التالمصذ. اختصار تلمصذين لمشاركة إجاباتهم بيوت عاٍل مع باقي التالمصذ.

2. يقول المعلم ما يليم في الئيب الناثي، قرأثا قية كصف ذهب رشاد وزينة إلى المتلف وتعّرفا الواحة. لقد تعلما أن المصاه التي تتدفق 
إلى السطح من أعماق باطن األرض مهمة جًدا للمجتمعات التي تسكن اليلراء. ما بعض األسباب التي تجعب الواحة مهمة في اليلراء؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم صلصح، تساعد الواحة في توفصر مصاه الشرب للمجتمعات باإلضافة إلى أثها تستخدم لري الملاصصب وكذلك ابتكار 
أشصاء يمكن بصعها منب الئخار أو المنسوجات. ُيعّد الماء شصًفا مهًما للغاية.

يقوم المعلم بما يليم توزيع كتاب التلمصذ.

يقول المعلم ما يليم افتلوا كتاب التلمصذ على صئلة "مشكلة الموارد المائصة في الواحة". اقرأوا اإلرشادات مع زمصب مجاور، ثم اقرأوا 
القية وأكملوا التعلصمات بأثئسكم.

يقوم التالمصذ بما يليم قراءة القية واإلجابة عن السؤال والكتابة على اليور.

يقوم المعلم بما يليم يمكن اختصار قراءة القية على التالمصذ أو القراءة كمجموعة واحدة وفًقا لمستويات معرفة القراءة والكتابة. التجول في 
أثلاء الئيب للتلقق من الئهم أثناء عمب التالمصذ. إلقاء ثظرة على كتاب التلمصذ للتأكد من قصام التالمصذ بكتابة مسمصات األشصاء أسئب 

اليور بشكب صلصح.

يقول المعلم ما يليم تلققوا مع زمصب مجاور لمعرفة إذا ما قمتم بكتابة مسمصات األشصاء أسئب اليور بالطريقة ثئسها. وكذلك ما لم تتئقوا 
على مسمصات بعض اليور، فشاركوا أفكاركم واثظروا إذا ما كان يمكنكم االتئاق على إجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مقارثة مليقات اليور ومناقشة األسباب وراء أي اختالفات. تعديب اإلجابات بعد المناقشة. )سصوفر هذا 
األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم التئكصر الناقد(.

الدرس
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اقرأ القصة ثم أجب عن األسئلة، واكتب أسفل الصور الكلمة المناسبة لوصفها والمكتوبة بخط عريض في القصة.

مشكلة الموارد المائية في الواحة

وبالرغم من ذلك، تواجه التكنولوجيا الجديدة تحديات أيًضا. فإذا ُضخ الكثير من المياه، فقد تبقى دون استخدام وُتهدر. كما يستغرق األمر وقًتا طوياًل 
لتهطل كميات قليلة من األمطار وتحل محل المياه الجوفية في الواحة. ويجب التفكير في طريقة يمكن بها إحداث توازن بين كسب المزيد من األموال وحماية 

البيئة.

يتم استخراج المياه النظيفة في الواحة من أعماق باطن األرض 
الستخراج  الشادوف  الناس  ابتكر  الماضي  في  سطحها.  إلى 
المياه واستخدامها في الواحة. يتكون الشادوف من رافعة ُمعلق 
بها دلو في أحد طرفيها وِثقل مثل حجر كبير في الطرف اآلخر. 

الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  الحاضر  الوقت  في  يمكننا 
العذبة  المياه  رفع  طلمبة  تعمل  اآلبار.  من  المياه  لرفع 
بالكهرباء وبها مواسير لنقل كمية كبيرة من المياه؛ مما يعني 
المياه،  من  المزيد  توفر  وإذا  المياه.  من  المزيد  استخدام 
يمكن ري المزيد من المحاصيل. وينتج عن ذلك زراعة بستان 
نخيل أكبر؛ مما يؤدي إلى بيع كثير من المنتجات وبالتالي 

كسب مزيد من الدخل أو األموال. 

التفكير الناقد

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
شرح اللاجات البصفصة للمجتمع المللي.  
شرح طرق مساعدة األفراد في اللئاظ على   

البصفة.

أحضر مخطًطا بعنوان "ثوع المواد" و"الموقع."

قياصات ورق  الري  
مقص  
عمالت معدثصة  
ورق مخططات  
كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التئكصر الناقدم
توضصح طرق التئكصر.  

حب المشكالتم
تجمصع البصاثات المتعلقة بالمشكلة.  
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يقول المعلم ما يليم كصف ساعدت التكنولوجصا الجديدة المجتمعات التي تعصش في الواحة في القية؟ وكصف أضرتها؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

مللوظة للمعلمم يجب على التالمصذ إيجاد اليلة بصن ين استخدام مضخات المصاه والليول على كمصات كبصرة من المصاه العذبة مقارثة 
باستخدام الشادوف الذي يخرج كمصة أقب من المصاه، مما قد يؤثر في كمصة المصاه المتاحة للمجتمع بأكمله.

يقول المعلم ما يليم إن اللصاة ملصفة بينع القرارات. متى يجب علّي إثهاء عملي؟ ماذا سأفعب بعد المدرسة؟ في بعض األحصان، تؤثر 
القرارات التي ثتخذها على األشخاص اآلخرين أو البصفة. هصا ثئكر في منال آخر. إذا رمصت أي قمامة على النهر، فكصف يؤثر ذلك على 

اآلخرين وعلى البصفة؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم قد يأكب طائر مائي هذه القمامة ويمرض. قد يرى مواطن آخر القمامة ويعتقد أثه ال ضرر من إلقاء القمامة في النهر، 
ثم يلقي المزيد من القمامة في المنطقة. ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد لعبتم لعبة يتعصن علصكم فصها اتخاذ قرارات.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة تجاربهم في األلعاب التي تعّصَن علصهم من خاللها اتخاذ قرارات.

3. يقول المعلم ما يليم إن أحد أثواع القرارات المهمة التي يتعصن على العائالت اتخاذها في كنصر من األحصان هي القرارات االقتيادية. 
هذه القرارات التي تتعلق بالمال يمكن أن تؤثر على أفراد األسرة، بب في بعض األحصان تؤثر أيًضا على البصفة. إذا كنت أعصش بالقرب من 

الواحة وقمت ببصع التمور لكسب المال لزيادة الدخب، فقد أرغب في شراء طلمبة رفع مصاه عذبة للليول على المزيد من المصاه لري النخصب. 
وقد يشصر المال الذي أثئقه على طلمبة رفع مصاه سصجعلني غصر قادر على شراء مالبس جديدة أو قد يجعب أطئالي يتبادلون المالبس فصما 

بصنهم. لنلعب لعبة علصنا فصها اتخاذ بعض القرارات المهمة. افتلوا كتاب التلمصذ على صئلَتي لعبة بطاقات القرار اللعب مش اللعبة.

يقوم المعلم بما يليم مراجعة اإلجراءات المدرجة في كب بطاقة للتأكد من فهم التالمصذ للمئردات المرتبطة بكب قرار قبب أن يبدأ التالمصذ. 
قم بتوزيع المقيات على التالمصذ. وشجع التالمصذ على مساعدة بعضهم بعًضا أثناء قص البطاقات. يجب على التالمصذ اللعب في ثنائصات. 
بالنسبة للننائصات، يلتاجون فقط إلى قص مجموعة واحدة من البطاقات. اطلب من التالمصذ خلط البطاقات ووضعها فوق بعضها ومقلوبة 

لتكون الكتابة ألسئب. إذا حيلوا على بطاقة قرار، ويلعبون لعبة ملك وكتابة التخاذ القرار. تشصر الرسومات على النقود إلى الخصار األول، 
بصنما تشصر الكتابة على النقود إلى الخصار الناثي. سصتبادل التالمصذ األدوار في قراءة البطاقة والتلرك وفق عدد الخطوات اليلصلة على 

البطاقات. أول شخص ييب إلى النهاية يئوز باللعبة.

يقرأ المعلم بيوٍت عاٍلم قص البطاقات، وضعها مقلوبة فوق بعضها لتكون الكتابة ألسئب وبترتصب عشوائي. تبادل األدوار مع 
الئيب في قراءة البطاقة والتلرك وفًقا للعدد اليلصح من الخطوات.

يقول المعلم ما يليم استخدموا قياصة صغصرة من الورق تلتوي على اسم كب منكم كقطعة للعب. قد تلتوي بعض البطاقات على خصارين 
ملتملصن. اقلب العملة التخاذ الخصار. تعني الرسومات على النقود أثكم ستتخذون الخصار األول، وتعني الكتابة على النقود أثكم ستتخذون 

الخصار الناثي. يمكنكم البدء باللعب مع زمصب مجاور. أول شخص ييب إلى النهاية يئوز باللعبة.

يقوم التالمصذ بما يليم قص البطاقات وبدء اللعبة.

يقوم المعلم بما يليم التجول في أرجاء الئيب بصنما يلعب التالمصذ اللعبة ويتخذون القرارات. طرح أسفلة على التالمصذ إذا كان بإمكاثهم 
رصد ثمط تلركاتهم أى أن القرارات الضارة بالبصفة جعلت حركتهم للخلف بصنما جعلتهم القرارات المئصدة للبصفة يتلركون خطوات لألمام.

مللوظة للمعلمم هذه فرصة جصدة للتالمصذ لممارسة مهارة التئكصر اللاسوبي لتعّرف األثماط في سصاق تطبصقي. وباإلضافة إلى األثماط 
المرئصة أو الرقمصة، يمكن للتالمصذ تلديد أثماط السبب والتأثصر. تأخذ الملاكاة اللاسوبصة للمشكالت المعقدة، منب تغصر المناخ، القرارات 

البشرية في االعتبار من أجب التنبؤ بتأثصراتها على البصفة أو المجتمع.

4. يقول المعلم ما يليم أثا سعصد ألثكم استمتعتم بهذه اللعبة. ماذا الحظتم في الخصارات التي جعلتكم ترجعون خطوات إلى الخلف؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم هذا صلصح. الخصارات التي تؤثر على البصفة بشكب سلبي، أو تضرها، تسببت في رجوعكم إلى الخلف. الخصارات 
السلبصة تضر بالبصفة. ثلن بلاجة إلى أن ثدرك الخصارات التي ثتخذها والتي يمكن أن تضر بالبصفة ألثنا جمصًعا ثتشارك البصفة كمجتمع. ما 

ثوع الخصارات التي دفعتكم إلى التلرك إلى األمام في اللعبة؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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طلمبة رفع المياه من البئر

 شراء طلمبة رفع مياه كبيرة وجديدة وري المزيد من األراضي. 
تحّرك 3 خطوات إلى الخلف.

تصليح طلمبة رفع المياه تحّرك خطوتين إلى األمام.

شراء مكيال للبلح

شراء حذاء جديد. تحّرك خطوتين إلى األمام.

زراعة شجرة فاكهة وبرسيم تحت النخلة. تحّرك 5 خطوات إلى 
األمام.

مشاركة األرض الزراعية

تحّرك 4 خطوات إلى األمام.

ابتكار طريقة لتنظيف مياه الصرف الصحي الستخدامها في 
الري

تحّرك 5 خطوات إلى األمام.

تقليم أعلى النخلة

السقوط من أعلى الشجرة. تحّرك 5 خطوات إلى الخلف.

مضاعفة محصولك من البلح. تحّرك خطوتين إلى األمام.

تصليح تسريب في ماسورة المياه

تحّرك 3 خطوات إلى األمام.

بيع أواٍن مصنوعة من الفخار

شراء المزيد من المواد لصنع المزيد من الفخار. تحّرك 3 خطوات 
إلى األمام.

 شراء طعام للعائلة. 
تحّرك خطوتين إلى األمام.

شراء بقرة

بيع المزيد من الحليب للعائالت في المجتمع. تحّرك 4 خطوات إلى 
األمام.

شراء علف للبقرة. تحّرك خطوتين إلى الخلف.

موعد الفيضان الموسمي

يحل محل المياه الموجودة في الواحة. تحّرك 5 خطوات إلى األمام.

يزيل الملح من التربة. تحّرك 3 خطوات إلى األمام.

حفر بئر مياه جديدة

دفع نقود مقابل الحفر العميق. تحّرك 5 خطوات إلى الخلف.

تتسبب الضوضاء الصادرة من البئر الجديدة إضطراب نومك وعدم 
قدرتك على العناية بالمحاصيل. تحّرك خطوتين إلى الخلف.

قص البطاقات، وضعها مقلوبة فوق بعضها لتكون الكتابة ألسفل وبترتيب عشوائي. تبادل األدوار مع الفصل في قراءة البطاقة 
والتحرك وفًقا للعدد الصحيح من الخطوات.

لعبة بطاقات القرار

البداية

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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استخدم هذه اللوحة ألداء اللعبة.

لوحة اللعب
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يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم عندما تئعلون شصًفا يساعد البصفة أو يلمصها، علصكم التلرك إلى األمام في اللعبة. على سبصب المنال، عندما ثزرع 
شجرة، يمكن أن تئصد الجمصع في المجتمع؛ حصت إن ثموها سصوفر الظب، والمأوى، والغذاء لللصواثات والطصور. كصف يمكن لشجرة جديدة 

أن تئصد المجتمع؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم في هذه اللعبة، قمنا باستخدام لعبة ملك وكتابة التخاذ قرار. هب تعتقدون أن هذه هي أفضب طريقة التخاذ قرار يمكن 
أن يؤثر في اآلخرين وفي البصفة؟ لماذا مع بصان السبب؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم في اللصاة الواقعصة، ثلتاج إلى النظر بإمعان شديد في القرارات التي ثتخذها. ثلن بلاجة إلى أن ثكون مدركصن 
بشكب مدروس كصف يمكن أن يضر القرار بصفتنا أو بساعدها. تمنب مدرستنا جاثًبا من المجتمع. ما بعض مخاوفكم بشأن البصفة في 

مجتمعنا؟ أخبروا زمصاًل مجاوًرا.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.

5. يقول المعلم ما يليم ما بعض الطرق التي يمكن من خاللها مساعدة البصفة في مجتمعنا؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام استراتصجصة المشاركة السريعة لتشجصع أكبر عدد من التالمصذ على مشاركة أفكارهم.

يقوم التالمصذ بما يليم المشاركة السريعة لمشاركة األفكار مع باقي الئيب.

يقول المعلم ما يليم لديكم بعض األفكار الذكصة للماية بصفتنا المدرسصة. سمعت أفكاًرا عن إعادة استخدام أو إعادة تدوير المواد. دعوثا 
ثتجول بسرعة في الخارج وثرى ما يمكننا القصام به لتنظصف منطقتنا. ما بعض الطرق التي يمكننا من خاللها تنظصم عملصة التنظصف؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم هب هناك أي تقنصات يمكن استخدامها لمساعدتنا؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدثا فصها التكنولوجصا، فمناًل، يمكننا استخدام الكامصرا لتوثصق مكان العنور 
على سلة المهمالت حتى ثتمكن من تللصب سبب تجمع القمامة في هذا المكان. يمكننا إرفاق مغناطصس بالعيا اللتقاط القطع المعدثصة، منب 

المسامصر التي ال يجب أن ثلتقطها بأيدينا. قبب أن ثخرج، افتلوا كتاب التلمصذ على صئلة "ُيمكنني المساعدة".

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم سّجب ثوع القمامة التي تلتقطها )ورقة أو قطعة بالستصكصة أو معدن( وأين تجدها.

مللوظة للمعلمم حذر التالمصذ من التقاط األشصاء الزجاجصة. قدم للتالمصذ قئازات، إذا أمكن، أو اطلب منهم وضع أيديهم في كصس بالستصكي 
اللتقاط األشصاء. ذكر التالمصذ بغسب الصدين جصًدا عند العودة للئيب الدراسي وعدم لمس أى من العصنصن، واألثف، والئم.

يقوم التالمصذ بما يليم تجمصع القمامة في ملصط المدرسة وتسجصب البصاثات على مخطط على شكب حرف "T". )سصوفر هذا األمر 
فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم حب المشكالت(.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم عماًل. اآلن تبدو مدرستنا أفضب.

مللوظة للمعلمم إذا كان الوقت قيصًرا في هذا الدرس، فئكر في إجراء تللصب للبصاثات التي تم جمعها في بداية الدرس التالي واثتقب إلى 
فقرة الختام.

6. يقول المعلم ما يليم دعوثا ثلقي ثظرة على البصاثات التي جمعناها وثرى إذا ما كان بإمكاثنا تللصب أي أثماط. البلت عن األثماط مهارة 
مهمة في التئكصر اللاسوبي. إذا الحظنا ثمًطا، فقد يساعدثا ذلك في حب المشكلة. عندما أثادي على صئكم، ضعوا عالمة العيا في 

العمود اليلصح وسجلوا الموقع.

يقوم التالمصذ بما يليم تدوين اإلجابات في مخطط الئيب.

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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سّجل نوع القمامة التي تلتقطها )ورقة أو قطعة بالستيكية أو معدن( وأين تجدها.

ُيمكنني المساعدة

المكاننوع القمامة

حل المشكالت
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يقول المعلم ما يليم ماذا الحظتم في البصاثات؟

مللوظة للمعلمم شجع التالمصذ على تلديد األثماط، منب وجود ورق أكنر من البالستصك، أو وجود ثئايات عند البوابة أكنر من الباب 
األمامي. هذه فرصة جصدة للتالمصذ لممارسة مهارة التئكصر اللاسوبي لتعّرف األثماط.

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم اآلن بعد أن حددثا بعض األثماط، ربما ستساعدثا في حب المشكلة. هب يمكنكم ذكر بعض األسباب حول وجود قمامة 
]تسمصة مكان شائع[؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

مللوظة للمعلمم شجع التالمصذ على التئكصر في عوامب، منب الرياح، والطرق المشتركة، واألثشطة التجارية المجاورة، وما إلى ذلك.

ف ثهاية الدرس لمناقشة التالمصذ حول عملصة التعلُّم. وشّجع التالمصذ على التئكصر، والتأمب، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم  7. الختامم وّظِ
أيًضا على تبني هذا النشاط الصومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم تلدثنا الصوم عن حماية بصفتنا واتخاذ القرارات االقتيادية التي يمكن أن تؤثر في الناس والبصفة. التئتوا إلى زمصب 
مجاور، وصئوا إحدى الطرق التي سنساهم بها في حماية بصفة مدرستنا.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.
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نظرة عامة الدرس 6

ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم. 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم تلدثنا في الدرس السابق عن طرق حماية البصفة. هب فعلتم شصًفا يساعد البصفة الصوم؟ لصلتئت كب منكم إلى زمصلكم 
المجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.

يقوم المعلم بما يليم االستماع إلى إجابات التالمصذ. اختصار تلمصذين لمشاركة إجاباتهما بيوت عاٍل مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم عندما خرجنا لجمع القمامة، ثاقشنا واستخدمنا بعض التكنولوجصا لمساعدتنا. هب هناك تكنولوجصا معصنة تمنصتم لو 
تمكنا من استخدامها كي تساعدثا أو تجعب العمب سهاًل؟ لصلتئت كب منكم إلى زمصلكم المجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.

يقوم المعلم بما يليم االستماع إلى إجابات التالمصذ. اختصار تلمصذين أو أربعة تالمصذ لمشاركة إجاباتهم بيوٍت عاٍل مع باقي التالمصذ.

2. يقول المعلم ما يليم يمكن أن تكون التكنولوجصا مئصدة جًدا في حماية البصفة من حولنا. لديكم بعض األفكار اإلبداعصة. اقترحنا في 
الدرس السابق، أن الكامصرا قد تكون مئصدة لتوثصق وتللصب المواقع التي ثجد فصها القمامة. تخصلوا أثنا ثظمنا جهًدا تطوعًصا على مستوى 

المدرسة لللئاظ على بصفتنا خالصة من القمامة، كصف يمكن أن تساعدثا الكامصرا في ذلك؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم يمكن أن تساعدثا الكامصرا التي تلتقط صورًا فوقنا في رؤية القمامة في األماكن التي ييعب رؤيتها. يمكننا استخدام 
صور القمامة كمليقات لتذكصر التالمصذ بعدم إلقاء القمامة. تعتبر الكامصرا أداة تكنولوجصة مئصدة. كما تعلمنا مؤخًرا في لعبة قراراتنا، 

للتأكد من أن التكنولوجصا مئصدة، ثلتاج إلى النظر في كب من اإليجابصات والسلبصات. افتلوا كتاب التلمصذ على صئلة "اإليجابصات 
والسلبصات". فكروا مع زمصب مجاور كصف للكامصرا أن تساعدثا، وما التلديات التي قد تنشأ ثتصجة لذلك؟

يقوم التالمصذ بما يليم التئكصر في إيجابصات وسلبصات استخدام الكامصرا في حملة مدرسة خالصة من القمامة.

يقوم المعلم بما يليم تسهصب المناقشة حول أفكار التالمصذ بمجرد أن يدرجوا بعض اإليجابصات والسلبصات عن وضع كامصرا في ملصط 
المدرسة للملة التنظصف. التشجصع على التئكصر في التلديات اللوجستصة منبم )أين سصتم وضع الكامصرا؟ كصف سصتم استرداد اليور؟(، 

والتلديات األخالقصة منبم )من المرجح أن تلتقط الكامصرا معلومات أكنر بكنصر من القمامة، هب يجب إخطار التالمصذ والمعلمصن بأن الكامصرا 
كاثت قصد االستخدام؟(

مللوظة للمعلمم من الملتمب أن تكون لدى التالمصذ آراء مختلئة حول مئهوم اإليجابصات والسلبصات، حصت إن منب هذه األمور لصست لها 
إجابات ثابتة وسهلة، وغالًبا ما تنصر الجدل في الواقع؛ لذا اسمح بوجود معارضات تتسم باالحترام في المناقشة، وادعم التالمصذ في 

الشعور بالراحة لعدم وجود إجابة "صلصلة" واحدة.

الدرس

6
الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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فّكر في آثار تركيب كاميرا في المدرسة للمساعدة في حملة مدرسة خالية من القمامة. ومارس العصف الذهني لبعض إيجابيات 
وسلبيات هذه التكنولوجيا.

اإليجابيات والسلبيات

1. ما بعض إيجابيات استخدام تكنولوجيا الكاميرا؟

2. ما بعض سلبيات استخدام تكنولوجيا الكاميرا؟

تعّلم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
وصف مساهمة التكنولوجصا في حماية البصفة.  

إذا قررت تأجصب تللصب البصاثات الناتجة عن تنظصف المدرسة في الدرس السابق، فتذكر أن تبدأ هذا الدرس بالمناقشة 
الموضلة في الخطوة رقم 6 من الدرس السابق.

اإليجابصات  
السلبصات  

أقالم تلوين  
كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتكون

التواصبم
مهارات القراءة، والكتابة والتواصب   

غصر اللئظي.
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3. يقول المعلم ما يليم لقد قمتم بعمب رائع فصما يتعلق بإيجابصات وسلبصات وضع الكامصرا في المدرسة. ابتكرت التكنولوجصا لمساعدتنا في 
حب المشكالت، ولكنها في بعض األحصان تتسبب في مشكالت جديدة أيًضا. لقد كنا ثئكر بعمق في كصئصة مساعدة التكنولوجصا لمدرستنا. 

دعوثا ثطبق هذا التئكصر على موضوع الئيب الخاص بنا حول كصئصة منع المجتمعات للئصضاثات ومواجهتها. افتلوا كتاب التلمصذ على 
صئلة "التكنولوجصا والئصضاثات". اقرأوا اإلرشادات وارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكوثون مستعدين.

يقوم التالمصذ بما يليم قراءة اإلرشادات مع زمالئهم ورفع اإلبهام إلى أعلى.

يقول المعلم ما يليم سنكون مبدعصن وثأخذ في االعتبار كصف يمكن للتكنولوجصا أن تساعد المجتمع على منع حدوث الئصضان أو مواجهته. 
ثظًرا ألثنا كنا ثئكر بالئعب في الكامصرات الصوم، فقد يرغب بعضكم في التئكصر في الكصئصة التي يمكن بها للكامصرات المساعدة في منع 

الئصضاثات أو مواجهتها. قد يرغب البعض اآلخر في التئكصر في ثوع آخر من التكنولوجصا. تذكروا أثه في درس سابق، ثاقشنا العديد من 
التكنولوجصات المختلئة، بما في ذلك السدود، واألكصاس الرملصة، وما إلى ذلك. أواًل، اختاروا ثوًعا من التكنولوجصا واكتبوه في الدائرة 

المركزية. ال يجب بالضرورة أن يكون شصًفا درسناه. يمكنكم أن تبدعوا وتختاروا فكرتكم الخاصة إذا كنتم ترغبون في ذلك.

يقوم التالمصذ بما يليم اختصار ثوع من التكنولوجصا يمكنه المساعدة في منع الئصضان أو مواجهته.

يقول المعلم ما يليم بعد ذلك، فكروا فصما يمكن أن تئعله هذه التكنولوجصا، ثم اشرحوا ثالث وظائف للتكنولوجصا وكصف سصساعد كب منها 
في الوقاية من الئصضاثات ومواجهتها، ثم حددوا إحدى السلبصات الملتملة. أكملوا المخطط.

يقوم المعلم بما يليم اإلجابة عن أسفلة التالمصذ التي تخص تجربة التعلم. التجول في أثلاء الئيب بصنما يعمب التالمصذ. طرح أسفلة 
استقيائصة منبم كصف تعمب التكنولوجصا الخاصة بكم؟ ما المشكالت التي تساعد في حلها؟

4. يقول المعلم ما يليم بعد ذلك، شاركوا عملكم في اليف الخاص بكم. اختاروا فكرتصن لمشاركتهما مع الئيب.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم في مجموعات صغصرة أو صئوف. بعد المشاركة، االتئاق على تلديد فكرتصن 
لمشاركتهما مع بقصة الئيب.

يقوم المعلم بما يليم تشجصع التالمصذ على إيجاد طريقة عادلة الختصار األفكار لمشاركتها. على سبصب المنال، قد يختارون التيويت، أو لعبة 
ملك وكتابة، أو ما إلى ذلك.

يقول المعلم ما يليم يعجبني أثكم وجدتم طريقة عادلة الختصار األفكار لمشاركتها. من فضلكم، شاركوا الئكرتصن المتئق علصهما مع الئيب 
عندما أثادي على اليف الذي تتواجدون فصه.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم لديكم حلول رائعة ومبتكرة لكصئصة استخدام التكنولوجصا لمنع الئصضاثات أو مواجهتها. ُيطلق على األشخاص الذين 
يساعدون في إثشاء أشصاء تقنصة جديدة للب المشكالت لقب المهندسصن. ربما في يوم من األيام سصيبح البعض منكم مهندسصن.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  ف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ 5. الختام: وّظِ
واالستماع. وشّجعهم أيًضا على تبني هذا النشاط اليومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم تلدثنا الصوم عن الطرق التي يمكن أن تساعدثا بها التكنولوجصا في حماية بصفتنا. ما ثوع المهارات التي تعتقدون أثكم 
بلاجة إلصها لتيمصم وتنمصة التكنولوجصا التي فكرتم فصها؟ مشاركة األفكار مع زمصب مجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.

التكنولوجيا 
التي اخترتها:

.

.

.

.

.

.
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أكمل مخطط األفكار للتفكير في إمكانية استخدام نوٍع محدٍد من التكنولوجيا لمنع الفيضان أو التعامل معه.

التكنولوجيا والفيضانات

إحدى اإليجابيات: 

هذه التكنولوجيا تستطيع

هذه التكنولوجيا تستطيع

يمكن لهذه التكنولوجيا 

تستطيع هذه التكنولوجيا المساعدة بسبب

تستطيع هذه التكنولوجيا المساعدة بسبب

يمكن لهذا األمر المساعدة بسبب 
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نظرة عامة الدرس 7
المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
استخدام لغة البرمجة لتيوير خريطة بطائرة بال   

طصار لمنطقة تأثرت بهطول أمطار غزيرة علصها.

أحضر مليق باتجاهات لغة البرمجة التالصةم

أحضر مليق آخر للتمارين اإلرشاديةم

أحضر مليق آخر لتلدي اإلسكندريةم

 -التقاط كوب
 -وضع الكوب

 - حتريك ثيف عرض الكوب إلى الصمني
 - حتريك ثيف عرض الكوب إلى الصسار

 - تدوير الكوب بزاوية 90 درجة في ثئس اجتاه 

عقارب الساعة
- تدوير الكوب بزاوية 90 درجة في اجتاه عكس 

عقارب الساعة

الخوارزمصة  
الشئرة  
المجتمع  

ستة أكواب بالستصكصة، أو   
أغراض أخرى قابلة للتكديس لكب 

مجموعة
ورق فارغ  
ورق رسم بصاثي  
أقالم تلوين  
أزرار صغصرة أو ثوع مماثب من   

أقالم التلديد لتمنصب جهاز
مليق أو ورق مخططات  
كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  

نواتج التعّلم

تجهيزات المعلم للدرس

المفردات األساسية

المهارات الحياتية

تعلَّم لتعرف

التئكصر الناقدم
توضصح طرق التئكصر.  

خطوة إلى األعلى5 خطوات إلى األعلى

خطوة إلى األسئب5 خطوات إلى األسئب

خطوة إلى الصمني5 خطوات إلى الصمني

خطوة إلى الصسار5 خطوات إلى الصسار
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TEACHER DO: Once partners have listed a few advantages and disadvantages of posting a camera 
around school for a cleaning campaign, facilitate a discussion around their ideas. Encourage con-
sideration of logistical challenges (Where would the camera be posted? How would photos be 
retrieved?) and ethical challenges. (A camera would likely capture much more information than just 
the trash. Would students and teachers need to be notified that a camera was in use?)

Note to Teacher: Students will likely have differing opinions about what should be considered an advan-
tage and what is a disadvantage. These issues do not have single, easy answers and are often debated in the 
real world. Allow for respectful disagreement in the discussion and support students in being comfortable 
that one “right” answer does not exist.

3. TEACHER SAY: You did a wonderful job considering the advantages and disadvantages of 
posting a camera at school. Technologies are created to help us solve problems, but sometimes 
they introduce new problems as well. We have been thinking hard about how technology could 
help our school. Let’s apply this thinking to our chapter topic of how communities prevent and 
respond to floods. Open your student books to the page Technology and Floods. Read the direc-
tions and show me a Thumbs Up when you are ready.

STUDENTS DO: Read directions and show Thumbs Up.

TEACHER SAY: We are going to be creative and consider how technology might help a commu-
nity prevent or respond to a flood. Since we have already been thinking about cameras today, 
some of you might want to consider how cameras could help prevent or respond to flooding. 
Others might want to think about another type of technology. Remember that in a previous 
lesson, we discussed several different technologies including dams, sandbags and so on. First, 
choose a type of technology and write it in the center circle. It does not have to be something 
we studied. You can be creative and choose your own idea if you want to.

STUDENTS DO: Choose a type of technology that might help flooding.

TEACHER SAY: Next, think about what that technology can do. Explain three functions of the 
technology and how each would help in flood prevention or response. Then identify one poten-
tial disadvantage. Complete the graphic organizer.

TEACHER DO: Answer any questions students might have about the learning experience. Circulate 
around the room as students work. Ask probing questions such as: How does your technology work? 
What problems can it help solve?

4. TEACHER SAY: Share your work in your row. Select two ideas to share with the class.

STUDENTS DO: Share ideas in small groups or rows. After sharing, come to consensus and 
select two ideas to share with the rest of the class.

TEACHER DO: Encourage students to find a fair way to select the ideas to share. For example, they 
may choose to vote, flip a coin, and so on.

TEACHER SAY: I like that you found a fair way to select two ideas to share. When I call your 
row, please share your two ideas with the class.

STUDENTS DO: Share ideas with the class.

TEACHER SAY: These are wonderful and creative solutions for how technology can be used to 
prevent or respond to flooding. People who help create new things to solve problems are called 
engineers. Perhaps one day, some of you will become engineers.

5. Closing: Use the end of the class to reflect on learning. Encourage students to think, reflect, 
share, and listen. Encourage students to lead this routine when possible.

TEACHER SAY: Today we talked about ways that technology can help us protect our envi-
ronment. What kind of skills do you think you need to design and build the technology you 
considered? Share with a Shoulder Partner.

STUDENTS DO: Share ideas with Shoulder Partner.

Technology 
I chose:

.

.

.

.

.

.

CHAPTER 3 HOW CAN I HELP?

190PRIMARY 3

Complete the graphic organizer to consider how a specifi c type of technology 
could be used to prevent or respond to fl ooding.

TECHNOLOGY AND FLOODS

One disadvantage: 

This technology can 

This technology can 

This technology can 

This could help because 

This could help because 

This could help because 

Overview Lesson 7
MATERIALS

Students will:
• Use coding to create a drone scanning 

map of a flooded area in Alexandria.

Prepare a poster with the following coding directions:

Prepare another poster for guided practice:

Prepare another poster for the Alexandria challenge:

 – pick up cup

 – put down cup

 – move 1/2 cup width right

 – move 1/2 cup width left

 – rotate cup 90 clockwise

 – rotate cup 90 counterclockwise

• Algorithm

• Code

• Society

• Six plastic cups or other 
stackable objects per 
group

• Blank paper

• Graph paper

• Crayons

• Small buttons or similar 
type of marker to repre-
sent a device

• Poster or chart paper

• Student books

• Pencils

LEARNING OUTCOMES

PREPARATION

KEY VOCABULARY

LIFE SKILLS

Learn to Know

Critical Thinking:

• Explain thinking processes.

0	1 2 3 4
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TEACHER DO: Once partners have listed a few advantages and disadvantages of posting a camera 
around school for a cleaning campaign, facilitate a discussion around their ideas. Encourage con-
sideration of logistical challenges (Where would the camera be posted? How would photos be 
retrieved?) and ethical challenges. (A camera would likely capture much more information than just 
the trash. Would students and teachers need to be notified that a camera was in use?)

Note to Teacher: Students will likely have differing opinions about what should be considered an advan-
tage and what is a disadvantage. These issues do not have single, easy answers and are often debated in the 
real world. Allow for respectful disagreement in the discussion and support students in being comfortable 
that one “right” answer does not exist.

3. TEACHER SAY: You did a wonderful job considering the advantages and disadvantages of 
posting a camera at school. Technologies are created to help us solve problems, but sometimes 
they introduce new problems as well. We have been thinking hard about how technology could 
help our school. Let’s apply this thinking to our chapter topic of how communities prevent and 
respond to floods. Open your student books to the page Technology and Floods. Read the direc-
tions and show me a Thumbs Up when you are ready.

STUDENTS DO: Read directions and show Thumbs Up.

TEACHER SAY: We are going to be creative and consider how technology might help a commu-
nity prevent or respond to a flood. Since we have already been thinking about cameras today, 
some of you might want to consider how cameras could help prevent or respond to flooding. 
Others might want to think about another type of technology. Remember that in a previous 
lesson, we discussed several different technologies including dams, sandbags and so on. First, 
choose a type of technology and write it in the center circle. It does not have to be something 
we studied. You can be creative and choose your own idea if you want to.

STUDENTS DO: Choose a type of technology that might help flooding.

TEACHER SAY: Next, think about what that technology can do. Explain three functions of the 
technology and how each would help in flood prevention or response. Then identify one poten-
tial disadvantage. Complete the graphic organizer.

TEACHER DO: Answer any questions students might have about the learning experience. Circulate 
around the room as students work. Ask probing questions such as: How does your technology work? 
What problems can it help solve?

4. TEACHER SAY: Share your work in your row. Select two ideas to share with the class.

STUDENTS DO: Share ideas in small groups or rows. After sharing, come to consensus and 
select two ideas to share with the rest of the class.

TEACHER DO: Encourage students to find a fair way to select the ideas to share. For example, they 
may choose to vote, flip a coin, and so on.

TEACHER SAY: I like that you found a fair way to select two ideas to share. When I call your 
row, please share your two ideas with the class.

STUDENTS DO: Share ideas with the class.

TEACHER SAY: These are wonderful and creative solutions for how technology can be used to 
prevent or respond to flooding. People who help create new things to solve problems are called 
engineers. Perhaps one day, some of you will become engineers.

5. Closing: Use the end of the class to reflect on learning. Encourage students to think, reflect, 
share, and listen. Encourage students to lead this routine when possible.

TEACHER SAY: Today we talked about ways that technology can help us protect our envi-
ronment. What kind of skills do you think you need to design and build the technology you 
considered? Share with a Shoulder Partner.

STUDENTS DO: Share ideas with Shoulder Partner.

Technology 
I chose:

.

.

.

.

.
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Complete the graphic organizer to consider how a specifi c type of technology 
could be used to prevent or respond to fl ooding.

TECHNOLOGY AND FLOODS

One disadvantage: 

This technology can 

This technology can 

This technology can 

This could help because 

This could help because 

This could help because 

OverviewLesson 7
MATERIALS

Students will:
• Use coding to create a drone scanning 

map of a flooded area in Alexandria.

Prepare a poster with the following coding directions:

Prepare another poster for guided practice:

Prepare another poster for the Alexandria challenge:

 – pick up cup

 – put down cup

 – move 1/2 cup width right

 – move 1/2 cup width left

 – rotate cup 90 clockwise

 – rotate cup 90 counterclockwise

• Algorithm

• Code

• Society

• Six plastic cups or other 
stackable objects per 
group

• Blank paper

• Graph paper

• Crayons

• Small buttons or similar 
type of marker to repre-
sent a device

• Poster or chart paper

• Student books

• Pencils

LEARNING OUTCOMES

PREPARATION

KEY VOCABULARY

LIFE SKILLS

Learn to Know

Critical Thinking:

• Explain thinking processes.
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تعّلم )90 دقيقة(
ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم.اإلرشادات 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم تلدثنا في الدرس السابق عن التكنولوجصات التي يمكنها مساعدة وحماية البصفة. لَم يبتكر األشخاص أثوًعا جديدة من 
التكنولوجصا؟ شاركوا أفكاركم مع  زمصب مجاور.

يقوم المعلم بما يليم االستماع إلى إجابات التالمصذ. اختصار تلمصذين أو أربعة تالمصذ لمشاركة إجاباتهم بيوٍت عاٍل مع باقي التالمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم عندما يواجه المجتمع أو مجموعة من األشخاص الذين يعصشون في مجتمع ما مشكلة، يمكن أن تؤدي األفكار الجديدة 
إلى ابتكار تكنولوجصا جديدة. إحدى أهم التكنولوجصات اللدينة الرائعة هي الكامصرا الجوية؛ وهي آلة طصران صغصرة يمكنها التقاط صور من 

األعلى ويتم التلكم فصها من األرض. تلدثنا عن كصئصة مساعدة الكامصرا لمشروع القمامة في مدرستنا. كصف تعتقدون أن الكامصرا الجوية 
قادرة على المساعدة في مواجهة الئصضاثات؟ التئتوا إلى زمصب مجاور لمشاركة أفكاركم.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.

2. يقول المعلم ما يليم سنستكشف الصوم كصف يمكن لهذه التكنولوجصا مساعدتنا في جمع المعلومات في منطقة الئصضان. الستكمال 
التلدي، ثلتاج إلى معرفة المزيد عن كصئصة عمب أجهزة الكمبصوتر. يمكن ألجهزة الكمبصوتر أن تجعب المهام أسهب. ومع ذلك، فإن الكمبصوتر 
يئعب فقط ما يطلب منه القصام به؛ حصت يجب أن تعطي الكمبصوتر إرشادات ملددة أو دقصقة للغاية. ثسمي هذه اإلرشادات رموز اللاسوب. 

دعوثا ثجرب بعض الرموز بأثئسنا. من فضلكم قئوا بجاثب زمصب مجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم الوقوف بجاثب الزمصب المجاور.

يقول المعلم ما يليم سصكون أحد التالمصذ إثساًثا آلًصا، بصنما يعطصه تلمصذ آخر إرشادات كصئصة التلرك. فلصأتي الذين سصعطون اإلرشادات 
إلى هنا كي أتمكن من الهمس في آذاثهم.

يقوم التالمصذ بما يليم يذهب التالمصذ الذين سصعطون اإلرشادات إلى مكتب المعلم.

مللوظة للمعلمم إذا كان الئيب ال توجد فصه مساحة كافصة للتالمصذ للعمب مًعا في ثنائصات، فبإمكاثك أن تطلب من الئيب أن يعطصك 
اإلرشادات منب اإلثسان اآللي. على سبصب المنال، إذا طلب منك التالمصذ المشي، فاستمر في المشي إلى األمام حتى يطلبوا منك التوقف أو 
رهم أثه حتى وإن كان األمر يبدو سخصًئا بعض الشيء،  تغصصر االتجاه. سصشعر التالمصذ بالمتعة والتسلصة بما يقومون به، ولكن علصك أن تذّكِ
فإن الكمبصوتر )واإلثسان اآللي الذي يتلكم فصه عن طريق الكمبصوتر( يأخذ األوامر بشكب حرفي. إذا أردت أن يمشي اإلثسان اآللي خمس 

خطوات ثم يتوقف بعد ذلك ويتجه ثاحصة الصمصن، فال بد أن تكون دقصًقا جًدا في وصف االتجاهات.

يقوم المعلم بما يليم استدعاء تالمصذ للوقوف في أول الئيب وإعطاء اإلرشادات، ثم الهمس في آذاثهم بأن يبدأوا في إعطاء األوامر لـ 
"اإلثسان اآللي" بالتلرك في ثطاق على شكب مربع أو صندوق. مع اإلشارة إلى أن اإلثسان اآللي لن يئهم كلمة مربع، ولكن علصكم أن 

تستخدموا كلمات منب السصر إلى األمام أو إلى الخلف أو االستدارة، ويئهم كذلك لغة األرقام واإلشارات ثلو المكان المراد )منب االستدارة 
ثاحصة النافذة(.

يقول المعلم ما يليم يجب على من يقوم بدور االثسان اآللي اتباع اإلرشادات الموجهة إلصكم من الزمصب المجاور كما هي. بإمكاثكم البدء.

يقوم التالمصذ بما يليم يعطي فريق األوامر بالسصر في ثطاق على شكب مربع أو شكب صندوق وعلى الئريق اآلخر اتباعها.

ر من يمنلون دور اإلثسان اآللي بأن ينئذوا ما يوجه إلصهم من إرشادات  يقوم المعلم بما يليم بصنما تتجول في أثلاء الئيب، علصك أن تذّكِ
باللرف الواحد. على سبصب المنال، إذا لم يلدد الزمصب المجاور عدد الخطوات التي يجب علصك سصرها، فال بد أن تستمر في السصر. 

تشجصع التالمصذ على إعطاء أمر واحد في المرة.

يقول المعلم ما يليم شكًرا على ملاولتكم خوض تجربة جديدة تماًما. لقد رأيت بعًضا من يقوم بدور االثسان اآللي يسصرون في ثطاق على 
شكب مربع والبعض اآلخر يقوم بأشصاء أخرى. سواء أكاثت تجربتك أثت وزمصلك ثاجلة أو لم تكن كذلك، فماذا تعلمتما من ذلك؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ. )سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم التئكصر 
الناقد(.

يقول المعلم ما يليم أثا مسرور جًدا من إجرائكم تجربة لمعرفة أهمصة إعطاء إرشادات دقصقة للغاية خطوة بخطوة. هصا بنا ثتبادل األدوار 
بلصت يمنب التالمصذ، الذين قد أعطوا اإلرشادات، دور اإلثسان اآللي، في حصن يعطي التالمصذ، الذين منلوا دور اإلثسان اآللي، اإلرشادات. 

دعوثا ثرى إن كان بإمكاثكم إعطاء إرشادات بيورة أفضب هذه المرة. إذا كنتم ممن سصعطون األوامر، فاقتربوا ألهمس لكم بنوع 
التلدي.

التفكير الناقد
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يقوم المعلم بما يليم استدعاء تالمصذ للوقوف في أول الئيب وإعطاء اإلرشادات ثم الهمس في آذاثهم بأن يبدأوا في إعطاء األوامر لـ 
"اإلثسان اآللي" بالتلرك في ثطاق على شكب منلت. مع اإلشارة إلى أن اإلثسان اآللي لن يئهم كلمة منلت، ولكن علصكم أن تستخدموا كلمات 

منب السصر إلى األمام أو إلى الخلف أو االستدارة، ويئهم كذلك لغة األرقام واإلشارات ثلو المكان المراد )منب االستدارة ثاحصة النافذة(.

يقوم التالمصذ بما يليم يعطي تلمصٌذ اإلرشادات بالتلرك في ثطاق على شكب منلت، وتلمصذ آخر يمنب دور اإلثسان اآللي ويتبع 
إرشادات زمصله باللرف الواحد.

يقوم المعلم بما يليم بصنما يتجول المعلم في أثلاء الئيب، فعلصه أن يطلب من التالمصذ الذين أعطوا اإلرشادات أن يوضلوا الطريقة التي 
اتبعوها لجعب التالمصذ الذين يمنلون دور اإلثسان اآللي يتلركون في ثطاق على شكب منلت. ما الكلمات التي استخدمتموها؟ ما وجه 

االختالف بصن التلرك في ثطاق على شكب منلت وبصن المربع؟ بعد الجولة الناثصة، اطلب من التالمصذ العودة إلى مقاعدهم.

يقول المعلم ما يليم التئتوا إلى الننائي اآلخر من الزمالء ثم أخبروهما بما تعلمتموه من الجولة الناثصة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة الرؤى مع الننائي اآلخر من الزمالء.

يقول المعلم ما يليم إن أول تلّدٍ كان الهدف منه عمب سلسلة من الخطوات لزمصلك. سلسلة الخطوات الخاصة بلب مشكلة تسمى 
الخوارزمصة. إن شئرة الكمبصوتر تمّنب سلسلة من الخطوات مكتوبة بلغة معصنة بإمكان اآللة فهمها وإكمالها. لقد قمتم بعمب خوارزمصة، أي 

اتبعتم خطوات لمواجهة التلدي. من يخبرثي بالخطوات التي اتبعتموها لعمب ثمط على شكب مربع؟

يقوم المعلم بما يليم استدعاء تلمصذ متطوع.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة الخطوات أو الخوارزمصة مع باقي الئيب.

يقول المعلم ما يليم لقد أحسنتم في وصف الخوارزمصة أو الخطوات المتبعة. واآلن بعد أن تدربنا على هذه األمنلة البسصطة، دعوثا ثنتقب 
إلى تلّدٍ أصعب. تتمنب إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد بها الكامصرا الجوية في حال حدوث فصضان في التقاط صور للمناطق التي ال 

يمكن الوصول إلصها من األرض. ما األمور األخرى التي تساعدثا بها الكامصرا الجوية؟ ما الهدف من إرسال كامصرا جوية إلى هذه المنطقة؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم يمكننا االستعاثة باليور للبلت عن األشخاص الذين يلتاجون إلى المساعدة، أو للبلت عن مناطق يلتمب أن تكون 
غصر آمنة بسبب سقوط أعمدة الكهرباء فصها. للليول على معلومات موثوقة، فنلن بلاجة إلى وضع خطة باألماكن التي سنرسب إلصها هذه 

روا أن الشئرة هي لغة اآللة أو األجهزة. سنستخدم أسهًما باعتبارها الشئرة أو اللغة الخاصة بنا. ثلتاج إلى أن ثوجه  الكامصرات. وتذّكَ
جهازثا لتيوير المنطقة التي تعرضت للئصضان.

يقوم المعلم بما يليم عرض أول مليق على التالمصذ فصه كومة من األكواب.

يقول المعلم ما يليم هذه هي لغة الكمبصوتر أو الشئرة التي سنستخدمها في توجصه جهازثا لتيوير المنطقة التي تعرضت للئصضان كما هو 
ُمبصن في اليورة. وهي تشتمب على سلسلة من الخطوات أو الخوارزمصة.

مللوظة للمعلمم ُتستخدم كلمة خطوة في المليق لإلشارة إلى تلرك الكوب، شأثها شأن التالمصذ الذين تدربوا على التلرك خطوة في المرة 
منب اإلثسان اآللي، كما أن كلمة خطوة تشصر إلى تلريك الكوب. تشصر األسهم إلى اتجاه تلريك األكواب. الحظ أثه في الوقت الذي يتعامب 

فصه التالمصذ مع تلدي تيوير منطقة مغمورة بالمصاه، يمكنهم استخدام األسهم المزدوجة لتلقصق الئاعلصة. على سبصب المنال، بداًل من أن 
يرسم التالمصذ خمسة أسهم اتجاهها ثاحصة الصسار، يرسمون سهًما مزدوًجا اتجاهه ثاحصة الصسار حتى يشصر إلى خمس خطوات ثاحصة 

الصسار. إن السبب في أن كب خطوة تمنب ثيف عرض الكوب هو أن يكون هناك توازن بصنها فصما يتعلق بمنال الهرم.

يقوم المعلم بما يليم تئسصر ما تشصر إلصه الشئرة وما تدل علصه على المليق حسب اللاجة.

يقول المعلم ما يليم تشصر كلمة الخطوة إلى تلرك الكوب. تمنب يدكم إثساًثا آلّصًا في هذا المنال، كما يشصر السهم إلى اتجاه اللركة. كب 
خطوة تمنب ثيف عرض الكوب. إذا أردثا التلرك مساحة كاملة ثاحصة الصمصن من كومة األكواب، فما الشئرة؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم هذا صلصح. لتلريك الكوب خطوة واحدة كاملة ثاحصة الصمصن، بعصًدا عن كومة األكواب، ستكون الشئرة الخاصة بيم 
سهًما يشصر إلى الصمصن، وسهًما يشصر إلى الصمصن. ثلتاج إلى سهمصن ألن السهم الواحد يشصر إلى ثيف كوب، وثيف زائد ثيف يساوي 
كوًبا كاماًل. هصا بنا ثتدرب على استخدام هذه الشئرة. إذا أردت تلريك يدي - إثسان آلي - للتلرك إلى الخلف والعودة إلى ثقطة البداية، 

فئي هذه اللالة استخدم الشئرةم خطوة إلى الخلف. حركوا أيديكم منلي عند ذكر الشئرة. اختاروا كوًبا ثم خطوة إلى األمام، ثم خطوة 
إلى األمام، ثم ضعوا الكوب، ثم خطوة إلى الخلف وخطوة أخرى إلى الخلف.

يقوم التالمصذ بما يليم تلريك األيدي طبًقا إلشارة الشئرة.

يقول المعلم ما يليم إلى أين أوجه يدي؟
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يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لإلجابة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم بالطبع، إن يدي عادت إلى الوراء عند بداية كومة األكواب.

يقول المعلم ما يليم دعوثا ثجرب ذلك باستخدام األكواب. من يرغب في القصام بذلك؟

يقوم التالمصذ بما يليم رفع األيدي للمشاركة.

يقوم المعلم بما يليم اختصار متطوع من التالمصذ

يقول المعلم ما يليم كب تلمصذ يكرر الخطوات ورائي بيوت عاٍل بصنما ثقوم بالخطوات.

يقوم التالمصذ بما يليم تكرار ما يليم اختصار الكوب، خطوة إلى األمام، خطوة إلى األمام، وضع الكوب، خطوة إلى الخلف، خطوة 
إلى الخلف، اختصار الكوب، خطوة إلى األمام، خطوة إلى األمام، خطوة إلى األمام، خطوة إلى األمام، وضع الكوب، خطوة إلى 

الخلف، خطوة إلى الخلف، خطوة إلى الخلف، خطوة إلى الخلف.

يقوم المعلم بما يليم توضصح الشئرة خطوة بخطوة. اختصار تلمصذ لتمنصب ما تقرأه. اإلشارة إلى كب سهم على المخطط أثناء تلريك التلمصذ 
للكوب. تذكصر التالمصذ بأن خطوة إلى األمام ال تمنب إال ثيف عرض الكوب. قد يشتبه األمر على بعض التالمصذ فصما يتعلق بأمر خطوة إلى 

الوراء. تذكصر التالمصذ أثه عندما يضعون الكوب، فإن االتجاه التالي يخبرهم أين يذهبون.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم. أتساءلم هب بإمكاثكم استخدام هذه الشئرة لبناء هرم من األكواب؟ هصا بنا ثجرب. افتلوا كتاب التلمصذ على 
صئلة "بناء هرم".

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم اثظر إلى الشئرة الميورة. أكمب الجزء المتبقي من الشئرة لبناء هرم.

يقوم المعلم بما يليم توزيع أكواب على التالمصذ. اإلشارة إلى المخطط التالي الذي ُصمم أثناء القصام بتلدي الهرم.

مللوظة للمعلمم االعتماد على عدد األكواب المتاحة، والسماح للتالمصذ بالعمب في مجموعات صغصرة أو في ثنائصات.

يقول المعلم ما يليم اعملوا مًعا للتدرب على بناء الهرم باالستعاثة بالشئرة. عند اكتشاف الخطوات التي يجب اتباعها، أكملوا كتابة الشئرة 
في كتاب التلمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم العمب في مجموعات وإكمال الشئرة لبناء هرم.

يقوم المعلم بما يليم التجول في أثلاء الئيب أثناء عمب التالمصذ وتشجصعهم على مساعدة بعضهم بعًضا.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم. لقد أبلصتم بالًء حسًنا في تعّرف الشئرة. لنَر إذا ما كان بإمكاثنا إكمال الجزء المتبقي من الشئرة.

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار عدة تالمصذ لمشاركة الشكب النهائي للشئرة.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األفكار مع باقي التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم يعتمد العديد من األفراد على الوسائب التكنولوجصة في حصاتهم الصومصة. إن الهواتف الملمولة وأجهزة الكمبصوتر وبعض 
السصارات مزودة بأثظمة كمبصوتر تعمب على تشغصلها على ثلو فعال. إن تعلم مهارة التشئصر أمر هام جًدا في مجال العمب. ارفعوا أيديكم 

إن كنتم ترغبون في أن تيبلوا مبرمجي كمبصوتر قادرين على البرمجة إلخبار الكمبصوتر بما يجب القصام به.

يقوم التالمصذ بما يليم رفع األيدي إذا كاثوا يرغبون في أن تكون وظصئتهم في المستقبب هي البرمجة.

يقول المعلم ما يليم واآلن لنبدأ التلدي، لقد تعّرفنا آثار الئصضاثات على المجتمع وكصف أن التكنولوجصا لها دور كبصر في مواجهة ذلك. إن 

4    3    2   1                0  
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انظر إلى الشفرة المصورة. أكمل الجزء المتبقي من الشفرة لبناء هرم.

بناء هرم

اكتب الجزء المتبقي من الشفرة باألسفل لبناء الهرم. 
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اكتب شفرة لتوّجه الكاميرا إلى المرور فوق كل مربع من المساحة المعروضة باألسفل، ثم العودة إلى نقطة البداية. استخدم 
خيارات الشفرة المعروضة باألسفل فقط؛ يمكنك استخدام هذه الشفرة بأي ترتيب تختاره.

تصوير منطقة مغمورة بالمياه

خطوة إلى األعلى5 خطوات إلى األعلى

خطوة إلى األسفل5 خطوات إلى األسفل

خطوة إلى اليمين5 خطوات إلى اليمين

خطوة إلى اليسار5 خطوات إلى اليسار
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التلدي األخصر الصوم هو إثشاء شئرات للكامصرا للطصران فوق منطقة غمرتها المصاه الكنصرة. ومن َثّمَ سنتمكن من معرفة مقدار الدمار الذي 
حدث في هذه المنطقة. افتلوا كتاب التلمصذ على صئلة "تيوير منطقة مغمورة بالمصاه".

يقرأ المعلم بيوٍت عاٍلم اكتب شئرة لتوّجه الكامصرا إلى المرور فوق كب مربع من المساحة المعروضة باألسئب، ثم العودة إلى 
ثقطة البداية. استخدم خصارات الشئرة المعروضة باألسئب فقط؛ يمكنك استخدام هذه الشئرة بأي ترتصب تختاره.

يقوم المعلم بما يليم توزيع أزرار صغصرة أو أي أداة تلديد أخرى لتلب ملب الجهاز. مراجعة الرمز الوارد في اليئلة والطلب من 
التالمصذ تعّرف الئرق بصنه وبصن التلدي السابق. )يشصر الخط المزدوج في السهم إلى أخذ خمس خطوات كب مرة(.

يقول المعلم ما يليم تشصر أداة التلديد إلى جهازكم، ويمكن إضافتها إلى النموذج للمساعدة في تلديد موضعكم.

يقوم التالمصذ بما يليم ابتكار شئرة للجهاز للتجول في منطقة تغمرها المصاه.

يقوم المعلم بما يليم منح التالمصذ وقًتا للعمب وكتابة الشئرة. تشجصع التالمصذ على التعاون. يمكن للتالمصذ تخطصط الخطوات على ورقة 
التمنصب البصاثي، ثم اختبارها على ورقة أخرى فارغة بنموذج وحدات بعدد x 10 8 باستخدام أداة التلديد. سصساعدهم ذلك على مالحظة 

أي خطأ برمجي في الشئرة.

مللوظة للمعلمم سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على العديد من مهارات التئكصر اللاسوبي. يعتمد التعلم على مهارة إثشاء أداة 
حاسوبصة، فصتوجب على التالمصذ كتابة شئرة إلرشاد جهاز الكمبصوتر. يتصح استخدام أداة تلديد ملموسة للتالمصذ ملاكاة الشئرة المكتوبة 

للتدرب على االختبار والتنقصح. إذا كان الوقت متاًحا بعد اثتهاء جمصع الئرق، فلدد الئريق الذي اتخذ أكنر الخطوات فّعالصة حسب عدد 
الخطوات لكب مجموعة. اسأل التالمصذ إذا ما كان التنقب إلى أعلى أكنر فّعالصة، أم التنقب إلى أسئب، أم عبر المخطط؟ وضح للتالمصذ 

أفضلصة استخدام أقب عدد من الخطوات مما سصلد من فرص ارتكاب األخطاء؛ وهو ما ُيعزز مهارة تعّرف األثماط وإثشاء اللوغاريتمات.

ف ثهاية الدرس لمناقشة التالمصذ حول عملصة التعلُّم. وشّجع التالمصذ على التئكصر، والتأمب، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم  3. الختامم وّظِ
أيًضا على تبني هذا النشاط الصومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم تعّرفنا الصوم كصئصة كتابة شئرة إلرشاد جهاز الكمبصوتر إلتمام إجراء. أيهما أسهبم ابتكار شئرة للهرم أم الكامصرا 
الجوية؟ لماذا؟ ثاقش ذلك مع زمصب مجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم المناقشة مع زمصب مجاور.
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ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم. 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم في الدرس السابق، استخدمنا التكنولوجصا في التجول في المنطقة بعد الئصضاثات. واآلن التئتوا إلى زمصب مجاور 
وشاركوا معه أوجه االستئادة من التكنولوجصا بعد الئصضان.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.

2. يقول المعلم ما يليم تعلمنا الكنصر عن استجابات المجتمعات المختلئة تجاه الئصضاثات وملاوالتهم لللد من األضرار المترتبة علصها. 
ولمشروع "شارك"، سنرى إن كنا ثستطصع تيمصم حب للماية منزل من األضرار المترتبة على الئصضان. افتلوا صئلة "عملصة التيمصم 

الهندسي" حتى ثتمكن من استعراض العملصة التي سنستخدمها في تيمصم اللب.

يقوم المعلم بما يليم مراجعة خطوات العملصة مع الئيب. التأكد من توضصح أي سوء فهم إذا واجه التالمصذ صعوبات في إحدى خطوات 
الملور السابق. طرح أسفلة على التالمصذم ماذا فعلنا أواًل؟ في رأيكم، ِلَم يجب علصنا حب المشكالت في هذا الئيب؟

3. يقول المعلم ما يليم هّصا ثبدأ في استعراض ما تعلمناه حتى اآلن عن الئصضاثات. من يمكنه تذكر بعض الوسائب التي يلاول األشخاص 
من خاللها اللد من أضرار الئصضاثات؟ تذكروا، لقد فليتم اليور كمجموعات، وثاقشتم أفضب الطرق التي تالئم مير حسب رأيكم.

يقوم المعلم بما يليم استدعاء متطوعصن للمشاركة بما يتذكروثه. توجصه التالمصذ لئتح صئلة "الوقاية من الئصضاثات" في كتاب التلمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة السبب التي تتبعها المجتمعات في منع الئصضاثات.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم في تذكر ما تعلمناه سابًقا خالل الئيب. سنتعاون في العمب مًعا إلثشاء حاجز فّعال لمنع مصاه الئصضان من 
الوصول إلى المنزل. فكرثا فصما أثجزثاه مسبًقا. قبب أن ثبدأ، هصا ثئتح صئلة "أقّصم ثئسي" لنتعّرف التوقعات لهذا المشروع.

الدرس
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راجع خطوات عملية التصميم.

عملية التصميم الهندسي

الفكرة

المواد

الخطة

البناء

االختبار

التحسين
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الحظ صور وسائل الوقاية من الفيضانات واقرأ وصف الصور لمعرفة المزيد.

الوقاية من الفيضانات

السدود: ُتستخدم السدود لحجز المياه التي يرتفع منسوبها من الدخول إلى النهر أو القناة. وبعد أن تتوقف األمطار، يمكن 
فتح السد ليسمح بحركة المياه ببطء لمنع الفيضانات الشديدة. 

أكياس الرمال: يضع الناس أكياس الرمال حول المباني لمنع مياه الفيضان من الدخول. تحجز أكياس الرمل مياه الفيضان 
وُتغير مسارها. 

القنوات المائية: يتغير مسار مياه الفيضان إلى القنوات المائية لتبتعد عن المناطق السكنية. وقد تصب القنوات المائية في 
مسطحات مائية أكبر أو برك مؤقتة.

   

المحتوى الدراسي


يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 
يمكن منعه بمساعدة الزمالء أو المعلم.

 
يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 

يمكن منعه.

  
يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 

يمكن منعه باستخدام التفاصيل 
المحددة.

جودة األداء


يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 

للفيضان ولكن أحتاج إلى مساعدة في 
توضيح سبب فاعليته وكيف يمكن 

تحسينه.

 
يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 

للفيضان وتوضيح سبب فاعليته وكيف 
يمكن تحسينه. 

  
يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 
للفيضان وتوضيح سبب فاعليته 

بالتفصيل وعرض عدة طرق يمكن 
تحسينه من خاللها.

المهارات الحياتية


يمكنني استخدام البيانات وأفكار 
اآلخرين لتحسين التصميم مع 

الحصول على المساعدة.

 
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم.

  
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم، كما يمكنني 
مساعدة الزمالء وممارسة القيادة في 

هذا المجال.
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ن النجوم بما ُيناسب المجهود الذي حققته. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ

أقّيم نفسي

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
تطبصق المعرفة للتخطصط للواجز فصضاثات فعالة.  
تللصب المواد التي اختاروها.  
استخدام عملصة التيمصم الهندسي للمساعدة في   

حب إحدى المشكالت.

جّهز ثموذج االختبار للاجز الئصضاثات 
الذي يتكون من وعاء بالستصكي كبصر 
وثموذج للمنزل )يمكن أن تكون علبة 

مناديب( في أحد الطرفصن. جّهز عدة ثماذج 
للمنزل لالستخدام في حالة سقوط أحد 

اللواجز أثناء االختبار. حدد مسبًقا كمصة 
المصاه المسكوبة في الوعاء حسب حجمه 

لملاكاة الئصضاثات.
جّمع المواد لصستخدمها التالمصذ إلثشاء 

حواجز الئصضان لالستكشاف.

كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  
تجهصز حاجز للئصضان )وعاء   

بالستصكي مع ثموذج منب لعبة أو منزل(.
مواد البناء )قد تشمب ما يلي(م  
مناديب ورقصة  
أسطواثات من الورق المقوى   

)بكرة المناديب الورقصة(
زجاجات مصاه بالستصكصة  
رمااًل  
أكصاًسا بالستصكصة  
صليااًل  
قطًعا إسئنجصة  
صخوًرا  
شريًطا الصًقا  
خصًطا  

تجهيزات المعلم للدرسنواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

احترام التنوعم
الليول على وجهات ثظر متعددة ومتنوعة واحترامها   

لتوسصع مدارك الئهم وتعمصقها.

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات
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ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم. 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم في الدرس السابق، استخدمنا التكنولوجصا في التجول في المنطقة بعد الئصضاثات. واآلن التئتوا إلى زمصب مجاور 
وشاركوا معه أوجه االستئادة من التكنولوجصا بعد الئصضان.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم مع الزمصب المجاور.

2. يقول المعلم ما يليم تعلمنا الكنصر عن استجابات المجتمعات المختلئة تجاه الئصضاثات وملاوالتهم لللد من األضرار المترتبة علصها. 
ولمشروع "شارك"، سنرى إن كنا ثستطصع تيمصم حب للماية منزل من األضرار المترتبة على الئصضان. افتلوا صئلة "عملصة التيمصم 

الهندسي" حتى ثتمكن من استعراض العملصة التي سنستخدمها في تيمصم اللب.

يقوم المعلم بما يليم مراجعة خطوات العملصة مع الئيب. التأكد من توضصح أي سوء فهم إذا واجه التالمصذ صعوبات في إحدى خطوات 
الملور السابق. طرح أسفلة على التالمصذم ماذا فعلنا أواًل؟ في رأيكم، ِلَم يجب علصنا حب المشكالت في هذا الئيب؟

3. يقول المعلم ما يليم هّصا ثبدأ في استعراض ما تعلمناه حتى اآلن عن الئصضاثات. من يمكنه تذكر بعض الوسائب التي يلاول األشخاص 
من خاللها اللد من أضرار الئصضاثات؟ تذكروا، لقد فليتم اليور كمجموعات، وثاقشتم أفضب الطرق التي تالئم مير حسب رأيكم.

يقوم المعلم بما يليم استدعاء متطوعصن للمشاركة بما يتذكروثه. توجصه التالمصذ لئتح صئلة "الوقاية من الئصضاثات" في كتاب التلمصذ.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة السبب التي تتبعها المجتمعات في منع الئصضاثات.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم في تذكر ما تعلمناه سابًقا خالل الئيب. سنتعاون في العمب مًعا إلثشاء حاجز فّعال لمنع مصاه الئصضان من 
الوصول إلى المنزل. فكرثا فصما أثجزثاه مسبًقا. قبب أن ثبدأ، هصا ثئتح صئلة "أقّصم ثئسي" لنتعّرف التوقعات لهذا المشروع.

الدرس

8
الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي

193 الصف الثالث االبتدائي

راجع خطوات عملية التصميم.

عملية التصميم الهندسي
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المواد
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التحسين
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الحظ صور وسائل الوقاية من الفيضانات واقرأ وصف الصور لمعرفة المزيد.

الوقاية من الفيضانات

السدود: ُتستخدم السدود لحجز المياه التي يرتفع منسوبها من الدخول إلى النهر أو القناة. وبعد أن تتوقف األمطار، يمكن 
فتح السد ليسمح بحركة المياه ببطء لمنع الفيضانات الشديدة. 

أكياس الرمال: يضع الناس أكياس الرمال حول المباني لمنع مياه الفيضان من الدخول. تحجز أكياس الرمل مياه الفيضان 
وُتغير مسارها. 

القنوات المائية: يتغير مسار مياه الفيضان إلى القنوات المائية لتبتعد عن المناطق السكنية. وقد تصب القنوات المائية في 
مسطحات مائية أكبر أو برك مؤقتة.

   

المحتوى الدراسي


يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 
يمكن منعه بمساعدة الزمالء أو المعلم.

 
يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 

يمكن منعه.

  
يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 

يمكن منعه باستخدام التفاصيل 
المحددة.

جودة األداء


يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 

للفيضان ولكن أحتاج إلى مساعدة في 
توضيح سبب فاعليته وكيف يمكن 

تحسينه.

 
يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 

للفيضان وتوضيح سبب فاعليته وكيف 
يمكن تحسينه. 

  
يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 
للفيضان وتوضيح سبب فاعليته 

بالتفصيل وعرض عدة طرق يمكن 
تحسينه من خاللها.

المهارات الحياتية


يمكنني استخدام البيانات وأفكار 
اآلخرين لتحسين التصميم مع 

الحصول على المساعدة.

 
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم.

  
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم، كما يمكنني 
مساعدة الزمالء وممارسة القيادة في 

هذا المجال.
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ن النجوم بما ُيناسب المجهود الذي حققته. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ

أقّيم نفسي
يقوم المعلم بما يليم قصادة التالمصذ خالل التقصصم الذاتي ومراجعة التوقعات خالل تعاون التالمصذ في العمب.

4. يقول المعلم ما يليم هّصَا ثبدأ في مالحظة ثموذج حاجز الئصضاثات.

يقوم المعلم بما يليم عرض ما تم تجهصزه لملاكاة الئصضان. وضع وعاء بالستصكي مع ثموذج لمنزل )يمكن صنعه من علبة مناديب( في أحد 
أطرافه.

يقول المعلم ما يليم مهمتكم هي تيمصم طريقة لمنع مصاه الئصضان من الوصول إلى المنزل. وأثا سأسكب كمصة )ُملددة مسبًقا( من المصاه 
في الوعاء. ثلتاج إلى إثشاء أفضب حاجز ممكن إليقاف المصاه. إن الخطوة األولى في عملصة التيمصم الهندسي هي تلديد المشكلة. لقد 
درسنا هذه المشكلة طوال هذا الئيب، كما كنا ثقوم بالعيف الذهني ومالحظة الللول الملتملة من خالل القراءة والتعلم من اليور. 

لنبدأ الخطوة التالصة في عملصة التيمصم. لنشاهد المواد المتاحة إلثشاء حاجز فصضاثات.

يقوم المعلم بما يليم عرض المواد المتاحة على التالمصذ.

يقول المعلم ما يليم ولكن قبب التخطصط للتيمصم، يجب أن ثأخذ وقًتا لمشاهدة المواد. هب لديكم أسفلة عن المواد؟ ما المعلومات التي 
ستلتاجوثها في إثشاء أفضب حاجز ممكن؟

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة األسفلة.

يقوم المعلم بما يليم اختصار تلمصذ للتطوع باإلجابة. يمكن أن تتضمن اإلجاباتم
ماذا يلدث للمواد إذا تعرضت للبلب؟  
ما أفضب مواد يمكن استخدامها في إيقاف الماء؟  
كصف تقدر متاثة المادة؟  
كصف يمكن تجمصع المواد إليقاف المصاه؟  

يقول المعلم ما يليم لنأخذ وقًتا لمشاهدة المواد في مجموعات.

يقوم المعلم بما يليم تقسصم التالمصذ إلى مجموعات. توزيع عصنات المواد على المناضد لصشاهدها التالمصذ. توفصر كمصة قلصلة من المصاه 
الختبار المواد.

يقوم التالمصذ بما يليم مالحظة المواد التي يمكن استخدامها.

5. يقول المعلم ما يليم كان لدينا الوقت لنشاهد المواد التي لدينا، يمكننا وضع خطة. لنبدأ  بكتابة قائمة بأفكارثا كب على حدة، ثم يمكننا 
جمع هذه األفكار لبلورة خطة للاجز الئصضاثات. يبدأ المهندسون عملهم دائًما بوضع خطة. رسم المهندس المعماري الذي تعرفنا علصه 

سابًقا مخططات أولصة للمباثي. ثستئصد من هذه المخططات األولصة في التخطصط للمباثي. افتلوا كتاب التلمصذ على صئلة "أفكاري".

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم اذكر ثالًثا من أفكارك عن حاجز فصضاثات.

يقول المعلم ما يليم بعد أن شاهدتم المواد، هب لديكم أسفلة عنها؟ ربما لديكم فكرة عن المواد التي يجب استخدامها أو عن كصئصة تجمصع 
المواد مًعا. خذوا دقصقة لتئكروا قبب البدء.

يقوم المعلم بما يليم تخيصص وقت التئكصر للتالمصذ قبب السماح لهم بالبدء في الكتابة.

يقوم التالمصذ بما يليم كتابة ثالث أفكار لتيمصم حاجز فصضاثات.

6. يقوم المعلم بما يليم تقسصم التالمصذ إلى مجموعات مكوثة من أربعة تالمصذ إلثشاء حاجز فصضاثات.

يقول المعلم ما يليم ابدأوا اآلن الخطوة التالصة في عملصة التيمصم مع مجموعاتكم. يتعاون المهندسون عادًة للمساعدة في عالج مشكالت 
حقصقصة. أواًل، شاركوا أفكاركم الئردية التي كتبتموها في القائمة. باستخدام عيّي األسماء ، تبادلوا األدوار وشاركوا ما كتبتموه. 

استمعوا لألفكار المماثلة. يمكنك طرح أسفلة على أفراد الئريق لشرح أسباب قراراتهم أو أسباب ثجاح أفكارهم.

يقوم المعلم بما يليم أثناء مشاركة التالمصذ أفكارهم، تشجصعهم على توضصح أفكارهم أثناء إجابتهم عن السؤال. طرح أسفلة عن أفضب 
المواد للتنئصذ حسب رأيهم وكصئصة تجمصعها مًعا، إلى آخره. سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم احترام التنوع.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم في مجموعات.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم عماًل في مشاركة األفكار. من منكم يستطصع مشاركة أوجه التشابه التي الحظها مع زمصب آخر في المجموعة؟ 
من يريد تجربة فكرة جديدة سمعها؟ وال بأس إذا سمعت فكرة أعجبتك أكنر من فكرتك األصلصة. ثتعلم المزيد باالستماع إلى أفكار اآلخرين 

والتعاون معهم.

يقوم المعلم بما يليم اختصار تالمصذ متطوعصن لمشاركة اإلجابات.

يقوم التالمصذ بما يليم تأمب ما تعلموه من خالل مشاركة المجموعة.

.1

.2

.3

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي

الصف الثالث االبتدائي194

اذكر ثالًثا من أفكارك عن حاجز فيضانات.

أفكاري

احترام التنوع
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يقول المعلم ما يليم سترسمون مع المجموعة خطة واحدة للاجز الئصضاثات. بصنما ترسمون خطتكم، استخدموا مليقات لتدوين قائمة 
بالمواد المستخدمة وكصئصة تجمصع حاجز الئصضاثات وأي مالحظات أخرى لالستعاثة بها في عملصة البناء غًدا. أثناء وضع الخطة، ال تنسوا 

أثنا سنشارك تبادل األدوار على االختبار؛ لذا يجب أن يكون التيمصم قاباًل للتئكصك والتلريك وإعادة التجمصع إلجراء االختبار.

يقوم المعلم بما يليم توزيع ورقة لكب مجموعة. تشجصع تالمصذ كب مجموعة للموافقة على دور كب شخص في استكمال الرسم. يستطصع عدة 
تالمصذ الرسم أو وضع المليقات أو كتابة مالحظات أو قد يطلب من أحد التالمصذ رسمة تعكس عدة أفكار للمجموعة أثناء عمب التالمصذ، 

ذكرهم بالممارسات المنلى للتعاون بذكر بعض التيريلات منبم

قد ال تختار المجموعات فكرتك لتجربتها وال بأس بذلك. ربما تساعد فكرتك في حب مشكلة تواجههم أثناء إثشاء اللاجز أو عند إعادة 
تيمصمه.

وال تنسوا أثه ال أهمصة لمن تعود الئكرة الئردية أو على أي فكرة وقع االختصار. واألهم هو فهم المجموعة الختصاراتهم وعملهم مًعا لتنئصذ 
االختصار.

يقوم التالمصذ بما يليم التعاون لرسم خطة للاجز الئصضاثات.

ف ثهاية الدرس لمناقشة التالمصذ حول عملصة التعلُّم. وشّجع التالمصذ على التئكصر، والتأمب، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم  7. الختامم وّظِ
أيًضا على تبني هذا النشاط الصومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم بدأثا الصوم استخدام عملصة التيمصم الهندسي إلثشاء حاجز فصضاثات للماية منزل من مصاهها. التئتوا إلى زمصب 
مجاور وتلدثوا معه عن الخطوات التي أتممناها الصوم والخطوات التي تعتقدون أثنا سننئذها غًدا.

يقوم التالمصذ بما يليم مراجعة خطوات عملصة التيمصم الهندسي حسب تنئصذها في المشروع.
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ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم. 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم في الدرس السابق، بدأثا في استخدام عملصة التيمصم إليجاد حب هندسي من أجب منع إللاق آثار مصاه الئصضان 
الضارة بالمنازل. ما الخطوات التي اتخذثاها حتى اآلن؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار ثالثة أو أربعة تالمصذ لمشاركة الخطوات التي اتخذوها حتى اآلن.

يقوم التالمصذ بما يليم تسمصة خطوات عملصة التيمصم الهندسي.

يقول المعلم ما يليم سنعمب الصوم على إثشاء حاجز فصضاثات واختباره وتعديله.

2. يقوم المعلم بما يليم إعادة التالمصذ إلى مجموعاتهم، ثم توزيع الخطط التي أثشأتها كب المجموعة.

يقول المعلم ما يليم يمكن لكب مجموعة إدارة وقت اإلثشاء الصوم. قبب البدء في توزيع مواد البناء، اتئقوا أواًل على استكمال المهام التي 
يجب إثهاؤها منب ترتصب المهام وتوزيع األدوار على أفراد المجموعة.

يقوم التالمصذ بما يليم المناقشة واالتئاق على إدارة المشروع في مجموعات. )سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على 
المهارات اللصاتصةم اإلثتاجصة والمشاركة(.

يقول المعلم ما يليم سنتوقف في منتيف الوقت لنختبر ما أثجزثاه في التيامصم حتى اآلن. بعد مالحظة ما يعمب بشكب جصد وما ال يعمب، 
سنقضي بقصة الوقت في تعديب حاجز الئصضاثات وإعادة تيمصمه مما يعطصكم فرصة في مالحظة ما يعمب وما ال يعمب لتعّرف أفكار جديدة. 

وبوسعنا أن ثتعلم دائًما مما يقوم به اآلخرون ومن ملاوالتهم.

يقوم المعلم بما يليم وضع المواد في منتيف الئيب لتتمكن كب المجموعات من الوصول إلصها.

يقول المعلم ما يليم قبب استفناف العمب، تناقشوا مًعا لتلديد المواد التي تريدون البدء بها وفكروا كصف ستستخدموثها مًعا. سأضع أيًضا 
ثموذج المنزل واللاوية في مقدمة الئيب حتى تتمكنوا من مالحظة وفلص حجم اللاوية إذا لزم األمر. بمجرد أن تيبح مجموعتك 

جاهزة، يمكنكم البدء في البناء.

يقوم التالمصذ بما يليم التعاون في تيمصم حاجز فصضاثات.

يقوم المعلم بما يليم مراقبة التالمصذ أثناء عملهم، إعطاء تذكصرات دورية حول الوقت المتبقي قبب بدء االختبار. التجول في أرجاء الئيب، 

اإلنتاجية

المشاركة

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
التعاون لتيمصم سدود للوقاية من الئصضاثات.  
اختبار أداء السدود في الوقاية من الئصضاثات.  

نواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتكون

إدارة الذاتم
استعراض التقدم في تلقصق   

األهداف.

تعلَّم لتعمب

اإلثتاجصةم
وضع قائمة بالمهام المقرر إثجازها، وال   

سصما وضع خطط بديلة.

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةم
اإلدارة والتنظصم الئاعالن للمهام.  

كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  
مواد البناء  
إثشاء حاجز فصضاثات )من   

الصوم السابق(

التطوير  
االختبار  

المفردات األساسية
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وطرح أسفلة إرشادية منبم
لماذا اخترتم هذه المادة؟  
لماذا تعتقدون أن هذه المادة ستوقف المصاه؟  
ماذا سصلدث إذا استخدمتم أو حاولتم أو ثزعتم ______؟  

3. يقوم المعلم بما يليم إعادة التالمصذ إلى مجموعاتهم بعد حيولهم على ثيف وقت الدرس للبناء من أجب إجراء اختبار. إخبار التالمصذ 
بأثهم قد يلتاجون إلى استبدال بعض المواد التي استخدموها ألن ثماذجهم ستبتب.

يقول المعلم ما يليم إلصكم إجراءات االختبارم ستعرض كب مجموعة التيمصم المبدئي وستشرحون كصئصة بنائه وما هي المواد التي 
اخترتموها ولماذا. ثم ستضع كب مجموعة اللاجز أمام المنزل، بعد ذلك سأصب المصاه شصًفا فشصًفا. سصالحظ الئيب ماذا سصلدث 

لصكتشئوا ما يعمب بشكٍب جصد وما يجب تلسصنه. وسنكتب هذه المالحظات في كتاب التلمصذ. اثتقلوا إلى صئلة "كصف يمكن التلسصن؟".

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم دّون مالحظات عّما تالحظه. وما ينجح بشكٍب جصد و ما يلتاج إلى التلسصن.

يقول المعلم ما يليم ستكتبون في جاثب واحد ما يعمب بشكٍب جصد في كب تيمصم وفي الجاثب اآلخر، ستكتبون ما يجب تلسصنه. 
ستستخدمون هذه المالحظات في تعديب حاجز الئصضاثات وإعادة تيمصمه غًدا.

مللوظة للمعلمم يجب على التالمصذ مالحظة من ثالثة إلى خمسة تيمصمات لمجموعات مختلئة وكتابة مالحظات حولها في حالة وجود أكنر 
م اليف إلى جولتصن من االختبار، وشجع النيف اآلخر من اليف على متابعة العمب بصنما  من خمس مجموعات في مرحلة االختبار، قّسِ

يجري النيف األول االختبارات.

يقوم المعلم بما يليم اختبار كب تيمصم. منح التالمصذ الوقت لكتابة المالحظات. سصوفر هذا األمر فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة 
اللصاتصةم إدارة الذات.

يقوم التالمصذ بما يليم تسجصب مالحظاتهم عن كب تيمصم.

ف ثهاية الدرس لمناقشة التالمصذ حول عملصة التعلُّم. وشّجع التالمصذ على التئكصر، والتأمب، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم  4. الختامم وّظِ
أيًضا على تبني هذا النشاط الصومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم أثشأثا الصوم حواجز فصضاثات واختبرثاها، وغًدا سنأخذ ما تعلمناه من االختبارات في االعتبار لتعديب حواجز 
الئصضاثات وإعادة تيمصمها. مشاركة فكرة جديدة مع زمصب مجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكار جديدة.

الدرس

9
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دّون مالحظات عّما تالحظه. وما ينجح بشكٍل جيد و ما يحتاج إلى التحسين.

كيف يمكن التحسين؟

ما يمكن تحسينهما ينجح بشكل جيٍد

إدارة الذات
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ف بداية كب درس لمراجعة ما تم تعلُّمه مسبًقا واستعراض موضوعات درس الصوم. 1. المقدمةم وّظِ

يقول المعلم ما يليم في الدرس السابق، أثشأثا حواجز فصضاثات واختبرثاها. وكتبنا مالحظات حول ما عمب بشكٍب جصد وما يجب تلسصنه 
في تيمصم خاص بمجموعات متعددة. من منكم يستطصع مشاركة فكرة جديدة إلثشاء حاجز فصضاثات جصد؟

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار تالمصذ لمشاركة األفكار.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكار جديدة.

2. يقوم المعلم بما يليم توزيع كتب التلمصذ والطلب منهم االثضمام إلى مجموعاتهم من الدرس السابق.

يقول المعلم ما يليم سنستئصد الصوم مما تعلمناه أثناء االختبار لوضع خطة تلسصن حاجز الئصضاثات. دعوثا ثبدأ المالحظات المكتوبة حول 
االختبار. لنُعد إلى صئلة "كصف يمكن التلسصن؟" ستتاح لكم الئرصة في مشاركة ما كتبتموه من مالحظات في الدرس األخصر في 

مجموعات؛ ألن المالحظات كتبت بشكٍب مستقب. استمعوا لما يقال حتى تعلموا إذا ما كاثت لديكم ثئس المالحظات أو األفكار، أو لتتعّرفوا 
فكرة جديدة لم تكتبوها من قبب.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة المالحظات في مجموعة صغصرة.

يقول المعلم ما يليم اآلن فكروا في كصئصة استخدام هذه األفكار إلثشاء حاجز فصضاثات ملسن. ثادًرا ما يليب المهندسون على حب 
لون التيمصم من أجب إعادة إثشائه أو تلسصنه. وهذا ما سنئعله  مناسب في المرة األولى، فهم ُيجرون اختباًرا، ويجمعون معلومات، وُيعّدِ

الصوم. اثتقلوا إلى اليئلة التالصة في كتاب التلمصذ بعنوانم "إعادة التيمصم".

يقرأ المعلم بيوٍت عاٍلم ارسم حاجز فصضاثات بعد إعادة تيمصمه مع وصف مكوثاته. وّضح ما اخترت تغصصره وسبب ذلك 
التغصصر.

مللوظة للمعلمم يمكنك السماح للتالمصذ بمشاركة أفكارهم مع مجموعاتهم، ولكن يجب أن يكملوا الخطة بمئردهم. يستطصع التالمصذ كتابة 
الشرح أسئب الرسمة أو استخدام األسهم لتلديد المكان الذي أجريت فصه تلسصنات وألي غرض.

يقوم التالمصذ بما يليم تخطصط إعادة تيمصم حاجز الئصضاثات واستخدام معلومات تم تعلمها من االختبار السابق.

يقوم المعلم بما يليم التجوّل في أرجاء الئيب وطرح أسفلة على التالمصذ لشرح اختصارات إعادة التيمصم. تشجصع التالمصذ على استخدام 
األدلة من االختبارات لدعم كب اختصار، ووصف كصف سصساعد التلسصن على الوصول إلى هدف المشروع بشكب أفضب. سصوفر هذا األمر 

فرصة للتالمصذ للتدرب على المهارة اللصاتصةم إدارة الذات.

يقول المعلم ما يليم أحسنتم في وضع خطة إعادة التيمصم. لنستخدم استراتصجصة رفع األيدي، وتكوين ثنائصات لمشاركة الخطط.

الدرس

9
الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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دّون مالحظات عّما تالحظه. وما ينجح بشكٍل جيد و ما يحتاج إلى التحسين.

كيف يمكن التحسين؟

ما يمكن تحسينهما ينجح بشكل جيٍد

الدرس
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ارسم حاجز فيضانات بعد إعادة تصميمه مع وصف مكوناته. وّضح ما اخترت تغييره وسبب ذلك التغيير.

إعادة التصميم

إدارة الذات

شاِرك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المواد المستخدمة

خالل هذا الدرس، يقوم التالمصذ بما يليم
إعادة تيمصم السد حسب اختبار األداء.  
شرح الخصارات الُمضافة عند إعادة التيمصم.  
شرح ما تعلموه للمجتمع.  

كتاب التلمصذ  
أقالم رصاص  

نواتج التعّلم

المهارات الحياتية

تعلَّم لتكون

إدارة الذاتم
استعراض التقدم في تلقصق   

األهداف.

إعادة تيمصم  

المفردات األساسية
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يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة إعادة تيمصم مرسوم مع ثالثة تالمصذ أو أربعة.

مللوظة للمعلمم من أجب التأكصد على النتصجة النهائصة للعملصة أو ثجاح التيمصم، تتمنب الخطوة األخصرة لمشروع شارك في رسم إعادة 
، ال يشمب خطوة إعادة البناء. إذا تبقى وقت في السنة الدراسصة، فاطلب من المجموعات اختصار إجراء تلسصن أو اثنصن  التيمصم. على كّبٍ
إلعادة بناء تيامصم جديدة واختبارها. إذا لم تنجح بعض التيامصم للمرة الناثصة، فأكد للتالمصذ أن المهندسصن غالًبا ما يجرون العديد من 

جوالت االختبار والمراجعات حتى أكنر من مرتصن.

يقول المعلم ما يليم لقد اثتهصنا من مشاريعنا فدعوثا ثكمب ثموذج التقصصم الذاتي. تذكر أن التقصصم مقصاس لعملك الئردي، وال يتضمن إذا ما 
كان التيمصم الذي شاركت فصه مع المجموعة يعمب أم ال. اثتقلوا إلى صئلة "ُأقّصم ثئسي".

يقوم التالمصذ بما يليم إكمال ثموذج التقصصم الذاتي.

3. يقول المعلم ما يليم لقد تعلمنا الكنصر في هذا الملور. تعّرفنا البصفات الطبصعصة الموجودة حول العالم، وكصف تؤثر التغصرات التي تلدث 
في البصفة الطبصعصة في الكائنات اللصة. درسنا دورة الماء وتأثصرها في المناطق المختلئة حول العالم. وأخصًرا، تعّرفنا آثار الئصضاثات التي 
يمكن أن تلدث تغصصرات في البصفة، ويمكن أن تللق الضرر بمجتمٍع ما. وعلمنا أيًضا بوجود مواطنصن منلي ومنلك، عمال وموظئي حكومة، 

لهم دور إيجابي في المجتمع. هّصا ثئكر في كصئصة استخدام ما تعلمناه في هذا الملور في مساعدة شخص في المجتمع.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يليم دعوثا ثستكمب ما تعلمناه عن عنوان "االهتمام بعالمنا" من خالل كتابة رسالة لشخٍص ما في المجتمع عن كصئصة 
مساعدتهم بما تعلمناه. هّصا ثراجع على ما تعلمتموه في النالثة فيول السابقة. وفكروا كصف ستساعد بعض أفكاركم الجديدة شخًيا 
تعرفوثه في المجتمع، منب أبويكم، أو أفراد من العائلة، أو صاحب شركة مللصة، أو موظف حكومي. افتلوا كتاب التلمصذ لالطالع على 

عملكم في هذا الملور.

يقوم التالمصذ بما يليم قراءة الكتب لتعّرف كصئصة التواصب مع فرد في المجتمع.

يقوم المعلم بما يليم تقديم وقت كاٍف للتالمصذ لمراجعة ما تعلموه من قبب. الطلب من التالمصذ مشاركة ما تعلموه، وكصف يمكن لهم مساعدة 
شخص في المجتمع بهذه األفكار أثناء التجول في أثلاء الئيب.

يقول المعلم ما يليم التئتوا وتلدثوا مع زمصب مجاور عن المعلومات التي يمكن مشاركتها مع شخص في المجتمع. قد يكون شخص تعرفه 
وسصذهب في رحلة، وفي هذه اللالة يمكنك إخباره بمعلومات عن المناخ. ربما يكون صصاًدا مللّصًا ال يعلم شصًفا عن آثار الئصضاثات فتعرفه. 

ربما ترغب شركة مللصة أو صاحب منزل في تعّرف كصئصة إثشاء حاجز فصضاثات فعال.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة فكرة واحدة مع زمصب.

يقوم المعلم بما يليم استخدام عيّي األسماء الختصار تالمصذ لمشاركة الئكرة مع مجموعة بالكامب بعد مشاركتها مع زمصب

يقول المعلم ما يليم اثتقلوا إلى صئلة بعنوانم "خطاب للمجتمع".

يقرأ المعلم بيوت عاٍلم وّجه خطابك إلى أحد أفراد المجتمع. اكتب خطاًبا مئصًدا استناًدا إلى أحد األشصاء الجديدة التي 
تعلمتها.

يقوم المعلم بما يليم اتباع استراتصجصة التمنصب لصتعّرف التالمصذ كصئصة توجصه الخطاب. اتباع التمنصب الشئهي لتوضصح كصف يمكن بدء 
الخطاب إذا لزم األمر. السماح بوقت للتالمصذ لكتابة خطاب إلى شخص في المجتمع.

4. الختامم وظف ثهاية الدرس لمناقشة التالمصذ حول عملصة التعلُّم. وشّجع التالمصذ على التئكصر، والتأمب، والمشاركة، واالستماع. وشّجعهم 
أيًضا على تبني هذا النشاط الصومي إن أمكن.

يقول المعلم ما يليم لقد عملتم بجد خالل الملور وأثا فخورة بكم. شاركوا الخطابات مع الزمصب المجاور.

يقوم التالمصذ بما يليم مشاركة الخطابات مع زمصب.

   

المحتوى الدراسي


يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 
يمكن منعه بمساعدة الزمالء أو المعلم.

 
يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 

يمكن منعه.

  
يمكنني توضيح تأثير الفيضان وكيف 

يمكن منعه باستخدام التفاصيل 
المحددة.

جودة األداء


يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 

للفيضان ولكن أحتاج إلى مساعدة في 
توضيح سبب فاعليته وكيف يمكن 

تحسينه.

 
يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 

للفيضان وتوضيح سبب فاعليته وكيف 
يمكن تحسينه. 

  
يمكنني المساعدة في إنشاء حاجز 
للفيضان وتوضيح سبب فاعليته 

بالتفصيل وعرض عدة طرق يمكن 
تحسينه من خاللها.

المهارات الحياتية


يمكنني استخدام البيانات وأفكار 
اآلخرين لتحسين التصميم مع 

الحصول على المساعدة.

 
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم.

  
يمكنني استخدام البيانات وأفكار 

اآلخرين لتحسين التصميم، كما يمكنني 
مساعدة الزمالء وممارسة القيادة في 

هذا المجال.

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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ن النجوم بما ُيناسب المجهود الذي حققته. اقرأ كل عبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ

أقّيم نفسي

الفصل الثالث مساهمتي نحو بيئتي
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وّجه خطابك إلى أحد أفراد المجتمع. اكتب خطاًبا مفيًدا استناًدا إلى أحد األشياء الجديدة التي تعلمتها.

خطاب للمجتمع

،السيد
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يئوق التوقعات
)3(

الملتوى الدراسي

يعمب مع المجموعة لمناقشة األفكار 
الخاصة بلاجز الئصضاثات الناجح 
وتجمصعها مع عرض أدثى قدر من 

المساعدة.
العلوم ب.1.ز

يعمب مع المجموعة لمناقشة األفكار 
الخاصة بلاجز الئصضاثات الناجح 

وتجمصعها.
العلوم ب.1.ز

يعمب مع المجموعة لمناقشة األفكار 
الخاصة بلاجز الئصضاثات الناجح 

وتجمصعها. يعمب كقائد، ويساعد في ترتصب 
المجموعات.
العلوم ب.1.ز

يدّون مالحظات عن فاعلصة المواد 
المستخدمة في حاجز الئصضاثات بدعم من 

الزمالء أو المعلم.
العلوم د.1.أ

يدّون مالحظات عن فاعلصة المواد 
المستخدمة في حاجز الئصضاثات.

العلوم د.1.أ

يدّون مالحظات تتمصز بالعمق عن فاعلصة 
المواد المستخدمة في حاجز الئصضاثات.

العلوم د.1.أ

يوضح كصف يمكن منع الئصضاثات في 
أقالصم مختلئة حول العالم بدعم من الزمالء 

أو المعلم.
الدراسات االجتماعصة ج.2.ب

يوضح كصف يمكن منع الئصضاثات في 
أقالصم مختلئة حول العالم.

الدراسات االجتماعصة ج.2.ب

يوضح طرًقا متنوعة يمكن من خاللها منع 
الئصضاثات في أقالصم مختلئة حول العالم. 
يشارك سبب فاعلصة أحد األسالصب في 

مكاٍن ملدٍد.
الدراسات االجتماعصة ج.2.ب

يعمب مع المجموعة لمناقشة فاعلصة 
حاجزهم وكصف يمكن تلسصنه مع عرض 

أدثى قدر من المساعدة.
المجاالت المهنصة أ.1.ب

يعمب مع المجموعة لمناقشة فاعلصة 
حاجزهم وكصف يمكن تلسصنه.

المجاالت المهنصة أ.1.ب

يعمب مع المجموعة لمناقشة فاعلصة 
حاجزهم وكصف يمكن تلسصنه. يضطلع 

بدور القصادة، ويساعد في تنظصم المجموعة 
في هذا العمب.

المجاالت المهنصة أ.1.ب

جودة األداء

يوضح المواد التي يجب أو ال يجب 
استخدامها إلثشاء حاجز ثاجح بدعم من 

الزمالء أو المعلم.
العلوم د.1.ب

يوضح المواد التي يجب استخدامها إلثشاء 
حاجز ثاجح ويلدد المواد غصر المئصدة.

العلوم د.1.ب

يوضح المواد التي يجب استخدامها إلثشاء 
حاجز ثاجح ويلدد المواد غصر المئصدة. يقّدم 

تئاصصب استننائصة أو توضصًلا مدروًسا 
بعناية.

العلوم د.1.ب

يوضح خطة إعادة التيمصم، وييّنئها 
ويئّسرها بطريقة غصر واضلة ال يسهب 

فهمها.

يوضح خطة إعادة التيمصم، وييّنئها 
ويئّسرها بطريقة واضلة يسهب فهمها.

يوضح خطة إعادة التيمصم التي تضّم 
تئاصصب استننائصة و/أو حاّلً فريًدا، 

وييّنئها، ويئّسرها.

المهارات اللصاتصة

يبدي قدًرا ضفصاًل من الرغبة في االستماع 
باحترام وتقبب أفكار اآلخرين، وال سصما 

عندما تختلف عن أفكاره.
احترام التنوع

يبدي رغبته في االستماع باحترام وتقبب 
أفكار اآلخرين، وال سصما عندما تختلف عن 

أفكاره.
احترام التنوع

يبدي رغبة استننائصة في االستماع باحترام 
وتقبب أفكار اآلخرين، وال سصما عندما 

تختلف عن أفكاره. يمّنب ثموذًجا يلتذي به 
زمالؤه في هذا النطاق.

احترام التنوع

يجّمع بصاثات دقصقة عن فاعلصة حاجز 
المجموعة بدعم من الزمالء أو المعلم.

حب المشكالت

يجّمع بصاثات دقصقة عن فاعلصة حاجز 
المجموعة.

حب المشكالت

يجّمع بصاثات دقصقة عن فاعلصة حاجز 
المجموعة. يضطلع بدور القصادة ويساعد 

في تنظصم المجموعة في هذا العمب.
حب المشكالت

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
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